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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef Śliwa oraz Wójt Gminy Ciepielów,                 
podczas uroczystości wręczenia odznak honorowych „zasłużonym dla rolnictwa” 
mieszkańcom naszej gminy, dnia 10 października 2005 roku. 

Szanowni Państwo ! 
Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy przy realizacji inwestycji. To także okres wielu spotkań                         

i uroczystości jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.  
Realizując budżet gminy, staram się wykorzystać każdą chwilę, każdą okazję aby zrobić dla nas jak 

najwięcej. Już dzisiaj widać, chociaż rok się jeszcze nie skończył, że pod względem inwestycyjnym będzie to jeden 
z najlepszych budżetów w historii naszej gminy, ale na porównania i podsumowania przyjdzie czas na koniec roku. 

Po ponad dziesięciu latach wreszcie rozpoczęliśmy budowę wodociągu, zwiększymy tym samym 
dotychczasową długość sieci aż o 122%. Wg opracowanych planów, co roku będziemy inwestować w wodociągi 
tak, aby wodociągowanie całej gminy zakończyć w 2008 roku. Wodociąg to jedyny sposóbmy zaopatrzyć  
gospodarstwa w wodę. Uważam, że wszyscy mieszkańcy powinni mieć do niej dostęp. Dlatego też ustaliłem 
najmniejszą w naszym regionie opłatę za włączenie do wodociągu, aby jeszcze bardziej zachęcić wszystkich do 
korzystania z dobrodziejstw jakie ze sobą niesie wodociąg.  

O kłopotach z brakiem wody najlepiej wiedzą rolnicy, u których w tym roku wyschły studnie. Susza 
trwająca właściwie do tej pory dała się nam wszystkim we znaki. Kredyty suszowe, które udało się nam pozyskać 
tylko w niewielkim stopniu zniwelują straty w gospodarstwach. Dlatego już w tej chwili obiecuję Państwu, że 
obniżymy podatek rolny na przyszły rok. 

Wybudowaliśmy trzy ogólnowiejskie studnie głębinowe w miejscowościach: Kawęczyn, Pasieki i Sajdy.         
W chwili obecnej kończymy budowę nowych dróg. Zrealizowaliśmy także budowy chodników w Ciepielowie, 
przebudowę miejsca pamięci pod Dąbrową, realizację grantu do Gminnego Centrum Informacji. Systematycznie 
znosimy bariery dla osób niepełnosprawnych: podjazd dla wózków w bibliotece i ośrodku zdrowia.  W przyszłym 
roku zamierzamy wykonać podjazdy w szkołach podstawowych w Ciepielowie i Bąkowej. Do obu tych placówek 
uczęszczają bowiem dzieci na wózkach inwalidzkich. 

Modernizujemy system oświetlenia ulicznego. W miejsce starych, często nie działających lamp 
oświetleniowych zakładamy nowe energooszczędne. Podjęliśmy decyzję, że w miarę możliwości instalujemy lampy 
przy budynkach mieszkalnych, poprawi to z pewnością nasze poczucie bezpieczeństwa w okresie nocnym. 
Inwestycja ta pozwoli nam zaoszczędzić do 71% obecnych wydatków na energię elektryczną. Wreszcie więc 
oświetlenie będzie działać prawidłowo, co więcej będzie się świecić tak jak w mieście. Wszyscy na to zasługujemy. 
W przyszłym roku podejmiemy działania aby uzupełnić oświetlenie wszędzie tam gdzie do tej pory go nie było. 

W zakresie pozyskania środków unijnych, między innymi udało nam się złożyć wniosek o przebudowę 
drogi Gardzienice Kolonia–Gardzienice Stare–Ciepielów, pozyskaliśmy dwie nowoczesne pracownie informatyczne 
dla Bąkowej  i Wielgiego, wreszcie w dniu 23 listopada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
podpisujemy umowy na wykonanie przebudowy parku w Ciepielowie oraz dokończenie budowy domu ludowego w 
Wielgiem. Te inwestycje czekały długie lata i wreszcie będą zrealizowane. Obiecywałem państwu, że posiadam 
wiedzę i odwagę sięgania po unijne środki. Ta wiedza i doświadczenie jakie wspólnie z pracownikami gminy 
posiadamy, dzisiaj zaczyna procentować. 

Kontynuujemy szkolenia dla rolników, tym razem postaraliśmy o przybliżenie wiadomości z zakresu 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szukamy takiego rozwiązania problemu ścieków, który w 
przystępnej cenie dałoby się zastosować na terenie całej gminy. Sukcesem zakończyły się nasze starania o 
odznaczenia dla rolników. Na uroczystości z udziałem pana ministra, zebrani mogli zapoznać się z bardzo 
obszernymi wiadomościami na temat nowości w rolnictwie. Już podjąłem starania aby na przyszły rok odznaczyć 
kolejnych naszych zasłużonych rolników.         

Zakończyliśmy reorganizację w zakresie oświaty. Od nowego roku szkolnego powołaliśmy do życia dwa 
zespoły szkolno – przedszkolne w Ciepielowie i Wielgiem. Wprowadziliśmy zajęcia logopedyczne dla najmłodszych 
wychowanków na terenie całej gminy. Nie czekając na obietnice, które niedawno składał premier Marcinkiewicz o 
wprowadzeniu lekcji języka angielskiego w najmłodszych klasach szkół podstawowych, my to już robimy, co 
więcej od tego roku wprowadziłem zajęcia z języka angielskiego we wszystkich klasach zerowych na terenie 
gminy. Nie będzie więcej żadnych likwidacji placówek oświatowych, jak mówią najmądrzejsi w tym temacie, 
powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. Nie niszczy się tego co dobrze funkcjonuje.      

W poprzednim numerze informowałem państwa, że spoza budżetu gminy pozyskaliśmy łącznie 207 tysięcy 
złotych. Dziś miło mi jest Państwu przekazać, że dodatkowo pozyskaliśmy jeszcze: 100 tys. z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach pracowni informatycznych do Wielgiego i Bąkowej, dodatkowe 30 tys. na drogi  
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 300 tys. na 
drogę w Świesielicach w ramach Mazowieckiego Programu 
Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich, 5 tys. dotacji 
wojewody na odnowienie grobu żołnierzy w Czerwonej, 40 
tys. na dożywianie dzieci w szkołach, 4 tys. dotacji wojewody 
na wprowadzenie komputerowej ewidencji ludności. Łącznie 
w tym roku pozyskaliśmy już 700 tysięcy złotych spoza 
budżetu gminy. 

Jak państwo z pewnością zauważyli bieżący biuletyn 
jest dość obszerny, dodatkowo zawiera przewodnik 
turystyczny wykonany przez Związek Gmin Nad Iłżanką.  
Wszystko po to abyście Państwo wiedzieli co robią ci, których 
państwo wybrali do pracy w samorządzie, oraz także dlatego, 
że udało mi się pozyskać sponsorów, którzy w całości 
sfinansowali bieżące wydanie naszego kwartalnika.   

Oddając do rąk Państwa już 29 numer „Naszej 

Gminy” życzę miłej lektury w rozpoczynające się długie 
jesienne wieczory 

Wójt Gminy Ciepielów 
                        Artur Szewczyk 
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NOWE PRACOWNIE KOMPUTEROWE 
 W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską a w jej ramach przez 
Europejski Fundusz Społeczny, pozyskaliśmy dla naszej gminy 
dwie supernowoczesne szkolne pracownie komputerowe. 
 Nowe pracownie stanowić będą wyposażenie dydaktyczne 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielgiem i Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bąkowej.   
 Na złożony przez gminę wniosek w unijnym programie 
pomocowym kwalifikowały się przede wszystkim placówki 
oświatowe, które dotychczas nie posiadały pracowni komputerowych 
dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 W praktyce zarówno w szkole w Bąkowej jak i Wielgiem 
funkcjonowały pracownie internetowe, niemniej jednak swoim stanem 
technicznym jak klasą wyraźnie ustępowały dzisiejszym standardom  
w tym zakresie. 

Postanowiliśmy złożyć dwa wnioski, bowiem program „Pracownie komputerowe dla szkół”, zakładał                  
w swoich założeniach, że po spełnieniu wszelkich określonych przez twórców programu warunków, komputery 
zostaną przekazane na rzecz szkół nieodpłatnie. Dodatkowo istniała szansa, że pracownie komputerowe będą z 
ponad standardowym wyposażeniem. 

Złożenie wniosków jak wspomniano powyżej wiązało się ze spełnieniem przez placówki szkolne szeregu 
niezbędnych dla programu wymogów. Jednymi z nich było dostosowanie przyszłych pracowni do standardów 
określonych w programie, miedzy innymi okablowanie pomieszczeń, zamontowanie gniazd elektrycznych z 

uziemieniem, skrzynki 
bezpieczeństwa, doprowadzenie 
stałego lub za pośrednictwem modemu 
złącza internetowego. Najpoważniejsze 
wydatki wiązały się z przeszkoleniem 
nauczycieli. Według norm 
programowych nauczyciele musie 
legitymować się ukończeniem 
specjalistycznych kursów z zakresu 
opieki i obsługi pracowni internetowej. 
Szkolenia odbyły się w Ośrodku 
Edukacji Internetowej i Zastosowań 
Komputerowych Warszawie, a wszelkie 
koszty finansowe z tym związane 
pokryto z budżetu gminy. Po 
spełnieniu wszystkich wymogów 
zawartych w unijnym programie 
przyszło nam tylko czekać na decyzje 
organizatora Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu.  

Warto było zaryzykować 
wydane na ten cel środki! Chociaż 
jeszcze niedawno los programu „wisiał 
na przysłowiowym włosku”. Bowiem 

po zakwalifikowaniu naszych placówek do programu, ministerstwo z powodu sprzeciwów oferentów przetargowych 
miało poważne kłopoty z rozstrzygnięciem przetargu. Pojawiały się nawet głos o rezygnacji z jego założeń. 
Oferenci startujący w przetargu odwoływali się nawet do Brukseli. Czas mijał. Wójt jeździł do Warszawy, 
monitował o realizację programu. Pojawiła się nadzieja, że jeżeli ostatni z ogłoszonych przetargów nie przyniósłby 
skutku, gmina po przekazaniu na ten cel środków sama miałaby przeprowadzić całą procedurę przetargową.  

Przetarg wreszcie rozstrzygnięto. Na spotkaniu w Warszawie, które odbyło się w dniu 21 października 
otrzymaliśmy radosna wiadomość, że komputery zostaną zainstalowane jeszcze w tym roku. 

We wstępie napisaliśmy, że będą to supernowoczesne pracownie. W tym określeniu nie ma żadnej 
przesady, gdyż w skład wyposażenia każdej pracowni wejdą między innymi: serwer, dziewięć uczniowskich stacji 
roboczych, jedna uczniowska stacja robocza z nagrywarką DVD i głośnikami aktywnymi, łącznie więc 11 
komputerów wraz z 11 siedemnastocalowymi ciekłokrystalicznymi monitorami LCD, dodatkowo 
skaner A4, laserowa drukarka sieciowa, przełącznik sieciowy 24 portowy, krasownica 24 portowa, kable 
krosujące i przyłączeniowe. Prestiż pracowni dodatkowo podnosi komputer przenośny ( notebook)                           
z przenośnym wideoprojektorem umożliwiający realizację zajęć w każdym niemalże miejscu w szkole jak                
i poza szkołą. Będą to najlepszej klasy pracownie internetowe w całej gminie. Wartość rynkową obu 
pozyskanych pracowni szacuje się na ponad 100.000,-zł.       

Pokrzepieni tym jakże wspaniałym dla naszej lokalnej społeczności sukcesem już dzisiaj podejmujemy 
działania nad przystąpieniem do kolejnych programów na rok 2006, których celem będzie odnowienie sprzętu 
komputerowego w istniejących pracowniach internetowych w ciepielowskim gimnazjum i zespole szkolno – 
przedszkolnym w Ciepielowie, bo pracujące tam komputery niedługo nie sprostają wymogom zmieniających                
się informatycznych trendów i praktycznych zastosowań. 
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ZASŁUŻENI DLA ROLNICTWA 
 Na zaproszenie Wójta Gminy w dniu 10 
października br. odwiedził naszą gminę  
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Józef 
Śliwa. Na przełomie maja i czerwca Wójt  
podjął w ministerstwie starania o wyróżnienie 
rolników naszej gminy honorowym odznaczeniem 
„Zasłużony dla rolnictwa”. Starania te zakończyły 
się pozytywną decyzją Ministra Rolnictwa                         
i Rozwoju Wsi Pana Jerzego Pilarczyka i w wyniku 
czego ponad dwudziestu rolników z terenu całej 
gminy mogło dostąpić zaszczytu odznaczenia 
„Zasłużonego dla rolnictwa”.  

Przed gminną uroczystością, czterech 
naszych rolników otrzymało odznaczenie z rąk 
Wojewody na dożynkach powiatowych w Siennie (szerzej czytaj w sprawozdaniu z dożynek – str.16).  
 Wręczenie odznak odbyło się na uroczystym spotkaniu radnych i sołtysów oraz zaproszonych gości                     
( między innymi kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektorów placówek oświatowych 
gminy, przedstawicieli miejscowego biznesu) w sali konferencyjne Urzędu Gminy w Ciepielowie. 

 „Szanowni Państwo, doceniając ciężką pracę każdego rolnika naszej gminy, wystąpiłem do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyróżnienie naszych rolników honorową odznaką zasłużeni dla rolnictwa. 
Zdaję sobie sprawę, że na odznaczenie to, zasługują wszyscy rolnicy, a w naszej gminie jest 1863 gospodarstwa 
rolne. Wszyscy ciężko pracują, a najlepiej wie o tym ten, kto na co dzień boryka się z trudnościami dzisiejszego 
rolnictwa. Kiedy nie można sprzedać tego co się wyhoduje, na nieszczęście jeszcze zwierzęta zachorują, padną,    
a na ubezpieczenie wielu z rolników po prostu nie stać. Niech te dzisiejsze wyróżnienia będą wyróżnieniami dla 
wszystkich naszych rolników, niech będą symboliczną nagrodą za codzienny trud każdego rolnika naszej gminy - 
powiedział Wójt otwierając spotkanie i witając wszystkich zaproszonych na uroczystość.   
 Następnie głos zabrał minister Jozef 
Śliwa. 
 „Panie i Panowie Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, corocznie nagradza najlepszych 
rolników, aby podziękować im za ich trud pracy. 
 Wychodząc naprzeciw staraniom Wójta 
waszej Gminy jest mi niezwykle miło, że w dniu 
dzisiejszym mogę spotkać się z państwem na tej 
jakże miłej uroczystości. Pan Wójt poprosił mnie 
abym przedstawił Państwu kierunki działania 
ministerstwa rolnictwa oraz nowości w zakresie 
rozwiązań dla rolnictwa przygotowane przez 
ministerstwo”. 
  

I tak co udało się zrobić dla rolników             
w ostatnim czasie : 

Po pierwsze: podjęliśmy starania 
przeforsowania w Sejmie ustawy o ubezpieczeniu rolników na wypadek klęsk żywiołowych, które tak 
mocno nawiedzają nas w ostatnich latach, mam tu na uwadze zarówno powodzie jak i susze. Obecnie 
obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi objęte są budynki gospodarcze oraz oc z tytułu prowadzenia 
działalności rolniczej. Wiemy, że nawet te obowiązkowe ubezpieczenia nie są przez wielu opłacane, nie mówiąc już 
o ubezpieczeniach zwierząt czy ziemiopłodów. Stąd też takie wysokie i dotkliwe dla rolnictwa straty z powodu 
klęski żywiołowej bądź padnięcia zwierzęcia. Dzięki  inicjatywie Ministerstwa Rolnictwa już niebawem majątek 
rolniczy zarówno stały jak i inwentarz oraz zasiewy będzie podlegał w całości obowiązkowemu ubezpieczeniu. Przy 
czym budżet Państwa będzie dofinansowywał każde rolnicze ubezpieczenie. Jest to dobry pierwszy krok do 
zabezpieczenia naszych rolników przed wypadkami losowymi w gospodarstwie rolnym. 

Po drugie: wprowadzamy dopłaty do materiału siewnego, aby uzyskać dofinansowanie należy 
pamiętać o przedstawieniu faktur i etykiet 
zakupionego materiału siewnego – dopłaty 
stanowią ważny element produkcji roślinnej. 

Po trzecie: wapnowanie, podjęliśmy 
działania aby powrócić do dotowania przez 
państwo zakupów wapna dla rolników jako 
regeneracyjne wapnowanie gruntów rolnych. 

Po czwarte: dopłaty do roślin 
energetycznych, chcieliśmy w ten sposób dać 
możliwość tym, którzy rozpoczęli produkcje 
wierzby energetycznej na składania wniosków         
o dopłatę do jej produkcji. Niewątpliwie ten 
rodzaj rolniczego rynku przechodzi u nas bardzo 
duży rozwój, z roku na rok jest coraz większe 
zainteresowanie alternatywnym paliwem 
energetycznym. 
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Po piąte: paliwa rolnicze – dopłaty do oleju napędowego. Tak się składa, że każda nowa władza 
obiecuje rolnictwu „złote góry”, jedną z takich „złotych gór” w każdej kampanii jest wyborczej obiecywane jest 
tańsze dotowane przez państwo paliwo dla celów rolniczych. W tej kadencji Sejm nie zdążył dokonać zmian w 
zakresie dotowania oleju napędowego dla 
rolników, niemniej jednak ministerstwo 
wystąpiło o zmianę umowy z Unią Europejską w 
ramach której można by w najbliższym czasie 
obniżyć cenę oleju napędowego do hektara  
gruntu posiadanego przez rolnika. Dotowanie 
oleju napędowego ma być realizowane w 
ramach nakazu związanego z podatkiem 
rolnym.  Aby jednak to osiągnąć nowy rząd 
musi wyasygnować z budżetu państwa w 
nowym roku 700 mln. zł.  

Po szóste: programy pomocowe.  
Z pomocą w ramach przyznanych środków             
z Unii Europejskiej zawsze obserwujemy 
opóźnienie związane przede wszystkim                      
z wdrożeniem danego programu, realizacją                  
i wypłacaniem środków.  
Regułą jest znaczne skomplikowanie procedur  
a także zmieniające się przepisy wykonawcze a w związku z tym powstające opóźnienia. Najlepszym tego 
przykładem jest jak Państwo pamiętacie wdrożenie dopłat rolniczych, które już w tym roku realizowane są             
w zakresie przyjęć wniosków i ich rozpatrzenia bezkolizyjnie. Z innymi programami, dopiero  co wprowadzanymi  
a więc : program gospodarstw niskotowarowych, dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska                 
w gospodarstwach rolnych wystąpiły znaczne opóźnienia, nie mniej jednaka i w tych przypadkach Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uporała się z nimi i wreszcie rozpoczyna ich wdrażanie. Ministerstwo 
zdając sobie sprawę z trudności naszego rolnictwa spowodowanego chociażby tegoroczną suszą wystąpiło               
do Komisji Unii Europejskiej o rozpoczęcie dopłat bezpośrednich dla rolników już w miesiącu października. Niestety 
tak jak my o przyśpieszenie dopłat wystąpiły inne kraje i Unia Europejska zgodziła się na wcześniejsze wypłaty ale 
tylko w formie zaliczki. Polska chcąc zrealizować dopłaty zaliczkowe poniosłaby jednak takie same koszty jak przy 
wypłacie całości dopłat, dlatego Rada Ministrów postanowiła aby dopłaty były zrealizowane w całości ale                    
w terminie późniejszym z pierwszeństwem dla 
gmin objętych w tym roku klęską suszy. 

Dodatkowo wystąpiliśmy do komisji Unii 
Europejskiej o zwiększenie kwoty referencyjnej 
dla rolniczych dopłat. Wszyscy wiemy, że co 
roku zwiększa się kwota dopłat w przeliczeniu 
na jeden hektar. Niemniej jednak dopłaty Unia 
Europejska realizuje w EURO, a w ostatnim 
roku zanotowaliśmy znaczny spadek EURO              
w stosunku do polskiego złotego. W roku 2004 
kurs 1 EURO w przeliczeniu na złotówki wynosił 
nawet 4,70,-zł, w obecnym 2005 roku spadł do 
3,70,-zł. Oznacza to, że pomimo, że każdy 
rolnik otrzyma dopłatę większą ( ale w EURO), 
w rzeczywistości w związku ze spadkiem  
w stosunku do polskiego złotego kursu EURO otrzyma mniejszą kwotę dopłaty. Dlatego też wystąpiliśmy              
o zwiększenie kwoty referencyjnej, co pozwoliłoby utrzymać dopłaty w rolnictwie na dotychczasowym poziomie.  
Sytuacja uległaby poprawie a przede wszystkim doprowadzić do  stabilizacji w wysokości otrzymywanych dopłat, 
gdyby Polska weszła do strefy EURO, niestety do tego jeszcze długa droga. 

Po siódme: rynek mleka. Jadąc do Państwa zauważyłem bardzo dużą ilość krów, co oznacza, że duża 
część rolników specjalizuje się w sowich gospodarstwach produkcją mleka. Zmiany do jakich doszło na rynku 
mleka są spowodowane w znacznym stopniu polityka Unii Europejskiej. Coraz mniej hodowców, ale coraz lepszych 
spełniających normy unijne. Lepsze krowy, lepszy nadzór weterynaryjny, dbałość o uprawy, dają efekty coraz to 
lepszej jakości mleka. Uzyskaliśmy dopłaty             
do eksportu mleka do krajów trzecich, coraz 
więcej mleka sprzedajemy w krajach UE.                 
To wszystko stabilizuje krajowy rynek produkcji 
mleka, daje stabilność ceny, a w rezultacie 
opłacalność dla rolników.  

Po ósme: rynek mięsa 
wieprzowego. Stabilizacja w sprzedaży 
wieprzowiny zależy przede wszystkim od ilości 
trzody chlewnej.  
W naszym kraju wg dyrektyw unijnych 
pogłowie trzody chlewnej powinno utrzymywać 
się na poziomie 17,5 miliona sztuk rocznie, 
niestety rynek pod tym względem jest 
niestabilny i obserwujemy wahania od tej liczby 
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i to dość znaczne. W tej chwili mamy 18,5 miliona sztuk trzody chlewnej, jeżeli nie przekroczymy 19 mln. sytuacja 
w zakresie cen skupu nie ulegnie pogorszeniu, ale jeżeli przekroczymy 19 milionów  rynek wieprzowiny dotknie 
zapaść, drastycznie spadnie cena, co spowoduje spadek opłacalności i nie pomoże żaden skup interwencyjny. 
Podejmujemy kroki aby ilość trzody chlewnej była kontrolowana, co w jakiś sposób zagwarantowałoby jej cenę , 
jej przewidywalność a w rezultacie opłacalność produkcji dla rolnika.        

Po dziewiąte : najgorsza jest sytuacja na rynku zbóż, potrzeba 2-3 lat ciężkiej pracy aby doprowadzić 
do względnie ustabilizowanego rynku. Rozpoczęliśmy interwencyjny skup, który realizowany jest w około 100 
punktach na terenie całego kraju. Na przykładzie rynku zbożowego najlepiej widać różnice w kursach walutowych, 
w różnicach miedzy strefą złotego i EURO. Każde wahanie na rynku walut zmienia politykę zbożową.   
  

Po wystąpieniu Pana ministra, wójt  podziękował za przekazanie tak obszernych wiadomości na temat 
stanu polskiego rolnictwa, zwłaszcza o działaniach ministerialnych skierowanych do rolników zaprosił wszystkich 
obecnych do zadawania pytań.  

Pytanie zadał pan Ryszard Sobonia z Chotyz: 
-  „Panie Ministrze jestem rolnikiem nastawionym na produkcje mleka, chciałbym zapytać, czy dla swoich 

gospodarstw mamy szanse uzyskania dodatkowych kwot mlecznych, bo te przyznane nie wystarczą do końca 
roku”. 

- Podjęliśmy działania aby zwiększyć limity kwoty mlecznej w taki sposób aby ci producenci mleka, którzy 
mają przyrost ilości mleka w ciągu roku mogli uzyskać dodatkowo kwotę z rezerwy – w odpowiedzi Minister Józef 
Śliwa” 

Następnie, Wójt Gminy przeszedł do głównej części uroczystości.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Występując do ministerstwa o odznaczenia dla naszych rolników, uzyskaliśmy pozytywną akceptację dla 
następujących osób: Eugeniusz Rogoziński z Wielgiego, Andrzej Hyc z Ciepielowa, Marian Dygas z Łazisk, Janusz 
Matysiak z Kałkowa, Grzegorz Kapciak z Ciepielowa Kolonii, Henryk Sońta z Rekówki, Sławomir Kornak z Chotyz 
Marek Rogoziński z Gardzienic Kolonii, Kazimierz Lenart z Wielgiego, Ryszard Moskwa z Gardzienic Kolonii, 
Stanisław Gębka z Łazisk, Piotr Główka z Bąkowej, Zdzisław Wieczorek z Gardzienic Kolonii, Ryszard Kustra ze 
Świesielic, Krzysztof Siwiec z Wielgiego, Mirosław Szarpak z Borowca, Mieczysław Hamera z Ciepielowa, Marian 
Moskwa z Kochanowa, Ryszard Sobonia z Chotyz, , Zbigniew Chyła ze Świesielic, Krzysztof Szepietowski               
z Pcina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po odczytani wyróżnionych rolników, odznaczenia wręczył wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef 

Śliwa, gratulując odznaczenia w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Pilarczyka oraz życząc dalszych 
sukcesów w prowadzonym gospodarstwie rolnym.  
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Wśród nagrodzonych znaleźli się dwaj pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za sprawy rolnictwa, 
mianowicie Pan Mieczysław Hamera za pracę na rzecz naszego gminnego rolnictwa – długoletni kierownik referatu 
rolnictwa w Urzędzie Gminy, dzisiaj na zasłużonej emeryturze oraz Pan Andrzej Hyc obecny kierownik referatu 
rolnictwa.    

W imieniu odznaczonych, podziękowanie za odznaczenia „za pamięć o wszystkich rolnikach naszej gminy” 
na ręce pana ministra złożył Pan Mieczysław Hamera.  

Na zakończenie uroczystości Pan minister jeszcze raz złożył życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim 
naszym rolnikom, wójt zaś przekazał dodatkowo życzenia dla wszystkich pań, które tak jak panowie zasługują            
na odznaczenie, bo „to właśnie kobiety, nasze żony stanowią podstawę i ostoję naszych gospodarstw”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO PRZYNIOSŁA REORGANIZACJA PSP W WIELGIEM ? 
 Od 1 września 2005r. w budynku PSP w Wielgiem funkcjonuje Zespół Szkolno – Przedszkolny, a więc 
szkoła podstawowa i przedszkole, do którego uczęszcza 98 dzieci. 
 Z perspektywy dwóch miesięcy można stwierdzić, iż połączenie dwóch jednostek w jedną całość               
pod zarządzanie jednego dyrektora wpływa korzystnie na funkcjonowanie jednostki zarówno w sferze 
organizacyjnej jak i dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej. 
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w placówce w ramach dożywiania uczniów wprowadziliśmy 
drugie danie, które urozmaiciło szkolny jadłospis naszych dzieci. 
 W ramach dodatkowych godzin przydzielonych przez Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka do siatki 
godzin klas 0 – III zostały wprowadzone zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. Annę Grandos. 
 W klasie „0” wprowadzono również język angielski, który prowadzi p. Katarzyna Sotowicz – Stańczuk. 

W okresie wakacyjnym udało się nam niewielkim kosztem wydzielić pomieszczenie dla  klasy zerowej, aby 
wzorem zerówki w Ciepielowie, dzieci mogły uczęszczać do zwykłej zerówki a nie tak jak dotychczas realizowały 
nauczanie razem z przedszkolakami. W poprzednim roku wnioskowali o to sami nasi rodzice, spełniliśmy więc ich 
oczekiwania.    
 Z punktu widzenia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielgiem nowa forma organizacyjna 
placówki zwiększyła jego kompetencje w każdym obszarze za który odpowiada, ale co za tym idzie zwiększył             
się jego zakres obowiązków. 

Łatwiej jest jednak zarządzać personalnie w placówce, w której nauczyciele przedszkola, klasy „0” i szkoły 
tworzą Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Wzrasta również wydajność pracy pracowników 
obsługi, którzy wykonują swoje czynności dla wszystkich korzystających z placówki. 
 Warto było podjąć z inicjatywy Wójta Uchwałę Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie powołania Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Wielgiem, ponieważ w trudnych czasach należy się łączyć, a nie dzielić. 

                                                                                                             dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Wielgiem 

                                                                                                             Dorota Korczak 

Od lewej stoją : Eugeniusz Rogoziński z Wielgiego, Andrzej Hyc - Kierownik referatu rolnictwa w Urzędzie Gminy, Marian Dygas        
z Łazisk, Janusz Matysiak z Kałkowa, Małgorzata Kapciak wzastępwie męża  Grzegorza Kapciaka z Ciepielów Kolonii, Henryk 
Sońta z Rekówki, Marek Rogoziński z Gardzienic Kolonii, Kazimierz Lenart z Wielgiego, Ryszard Moskwa z Gardzienic Kolonii, 
Józef Śliwa – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Gębka z Łazisk, Piotr Główka z Bąkowej, Zdzisław Wieczorek           
z Gardzienic Kolonii, Ryszard Kustra ze Świesielic, Krzysztof Siwiec z Wielgiego, Mirosław Szarpak z Borowca, Mieczysław 
Hamera – długoletni Kierownik Referatu Rolnictwa w Urzędzie Gminy, Marian Moskwa z Kochanowa, Ryszard Sobonia z Chotcz, 
Sławomir Kornak z Chotyz, Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów, Zbigniew Chyła ze Świesielic, na zdjęciu brak uhonorowanego 
odznaką na dożynkach powiatowych Krzysztofa Szepietowskiego z Pcina.     
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SPRAWNOŚĆ BEZ ALKOHOLU 
 W ramach rozpoczętego w tym roku programu profilaktycznego „Sprawność bez alkoholu”, zakupiono 
następny, po świetlicy wiejskiej w Antoniowie sprzęt do ćwiczeń aerobowo – siłowych. Druga ze świetlic 
wiejskich, tym razem usytuowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej otrzymała z programu 
przeciwalkoholowego między innymi atlas do ćwiczeń firmy Master-Sport JM- 2 ( umożliwiający realizację ćwiczeń 
jednocześnie przez trzy osoby, z jednoczesnym zapewnieniem maksimum bezpieczeństwa ćwiczących. Urządzenia 
posiadają certyfikat Instytutu Sportu i Polskiego Centrum Akredytacji, uprawniające do oznaczenia wyrobów 

znakiem bezpieczeństwa). 
Dodatkowo klubo – siłownia 
wyposażona jest w sprzęt do 
ćwiczeń fitness, mianowicie, 
stepper stacjonarny, trenażer 
eliptyczny z magnetycznym 
systemem hamowania oraz 
rowerek treningowy                    
z magnetycznym system 
hamowania. Urządzenia 
wyposażone są w automatyczne 
mierniki tętna, zarówno fazie 
ćwiczeń jak i odpoczynku,                
w mierniki ilości spalanych 
podczas ćwiczeń kalorii, 
dystansu, prędkości itp..  

Uzupełnienie sprzętu stanowią sztanga łamanym gryfem wraz z obciążeniem oraz zastaw hantli. 
  

Przypomnijmy, realizując gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok, chcielibyśmy  
Państwu zaproponować uczestnictwo w programie „Sprawność  
bez alkoholu”.  Programie polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej,  
mającym na celu połączenie zdrowego stylu życia ze sprawnościową  
rekreacją ruchową.  
 Powiecie Państwo, że u nas na wsi ruchu nie brakuje,  
i to z pewnością święta prawda. Codziennie przemierzamy nawet nie  
zdając sobie z tego sprawy dziesiątki kilometrów po swoim własnym  
gospodarstwie domowym. Nie mniej 
jednak, chcieliśmy dać Państwu,  
zwłaszcza młodzieży, możliwość 

uprawiania ćwiczeń aerobowo- siłowo- fitnesowych na miejscu, bez potrzeby 
wyjazdów do miasta, a przede wszystkim bezpłatnie. Tylko systematyczne 
ćwiczenia są receptą na zdrowe i silne serce, szczupłą sylwetkę, na zdrowsze 
życie a przede wszystkim na lepsze samopoczucie. To jednak w jaki sposób  
będziecie Państwo korzystali z zakupionego sprzętu zależy tylko 
od Państwa. W tym miejscu, twórcy gminnego programu profilaktycznego  
życzą wszystkim mieszkańcom, aby opracowany program wdrożony został  
w życie, a dzięki temu poprawiła się Nasza kondycja zdrowotna, bo nic tak  
zdrowia nie poprawia jak systematyczne ćwiczenia. 

Sprzęt sportowy zakupiono ze środków na realizację gminnego  
programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ma więc dać wszystkim  
możliwość spędzenia wolnego czasu z dala od alkoholu i innych używek. 

Jest to profilaktyka alkoholowa poprzez zachęcenie mieszkańców  
do zdrowego spędzania wolnego czasu, promująca aktywność  
ruchową jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym,  
zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii. 

Podobny sprzęt zakupiliśmy również do świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Ciepielów Kolonia. Zgodnie z założeniami programu  
do mniejszych świetlic, zakupujemy sprzęt o podobnym zakresie  
wykorzystania, jednakże z uwagi na mniejszą ilość osób, które będą  
korzystać ze sprzętu wyposażenie stanowi atlas sportowy firmy  
Master - Sport JM- 1, umożliwiający realizację ćwiczeń jednocześnie przez  
dwóch ćwiczących, także i w tym przypadku z jednoczesnym zapewnieniem  
maksimum bezpieczeństwa ćwiczących. Urządzenia posiadają certyfikat  
Instytutu Sportu i Polskiego Centrum Akredytacji, uprawniające  
do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa). 
 Wszystkie zakupione przez gminę atlasy umożliwiają wykonywanie  
do 32 różnych ćwiczeń na wszystkie partie mięśniowe. 

W następnej kolejności w sprzęt sportowy do klubo – siłowni  
zakupiony zostanie do świetlic wiejskich: w Wielgiem, w Ciepielowie 
 oraz atlasy kulturystyczne do świetlic w miejscowościach:  
Pcin, Łaziska, Bielany oraz w Świesielicach.  
 



 

9 
 

 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI  
 Od początku listopada br. rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji w Ciepielowie. 
W ramach 50.000,-zł grantu z Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Programu Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych 
„PIERWSZA PRACA”, zgodnie z zasadami udzielonej w ramach grantu dotacji 
zakupiliśmy nowoczesne komputery, których nie 
powstydziłaby się profesjonalna usługowa firma 
komputerowa. Między innymi każde stanowisko komputerowe 
wyposażone jest w monitor ciekłokrystaliczny LCD, 
nowoczesną jednostkę centralną z nagrywarką DVD, 
bezpośrednim podłączeniem do najszybszego w gminie złącza 
internetowego. Dodatkowo przy każdym komputerze skaner, 
podłączenie do drukarki laserowej, itp… 

Komputery zostały rozmieszczone w dwóch miejscach 
w budynku gminnej biblioteki publicznej w Ciepielowie, tj. 
w lokalu na parterze, jest to miejsce przystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie mini sala 
konferencyjna.  
Lokal drugi ( I piętro) dotychczasowe miejsce kawiarenki 
internetowej, pięć stanowisk komputerowych. 
 W całym budynku gminnej biblioteki publicznej 
zainstalowano nowoczesny system alarmowy oraz sieć 
informatyczną. W ramach grantu sfinansowano również 
szkolenia dwóch pracowników, którzy będą obsługiwać 
interesantów GCI, codziennie z wyjątkiem niedzieli przez 10 
godzin dziennie, specjalistyczne oprogramowanie tzw.                     
„kiosk z pracą”, ulotki i plakaty informujące o działalności 
GCI, a także pomoce książkowe związane z pracą GCI. 

W ramach dostosowania lokalu Gminnego Centrum 
Informacji gmina zrealizowała zadanie polegające na 
zagospodarowaniu placu przed biblioteką i wykonaniu 
podjazdu dla wózków inwalidzkich. Jest to drugi                     
po gimnazjum lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych       
w naszej gminie, w GCI dostosowano dla osób 
niepełnosprawnych także pozostałe elementy, takie jak 
chociażby biurka komputerowe z możliwością podjazdu  
do nich osób na wózkach inwalidzkich. 
 Wykonując prace przystosowawcze lokalu dla osób 
niepełnosprawnych, wykonano także prace ogólnobudowlane, polegające na wymianie drzwi na antywłamaniowe, 
przebudowanie wjazdów i malowanie wnętrz, okratowanie okien oraz założenie verticali i wymiany oświetlenia.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z uruchomieniem Gminnego Centrum Informacji, rozesłaliśmy do wszystkich mieszkańców 
gminy specjalnie przygotowaną ulotkę, aby przybliżyć Państwu cel i zadania pierwszego w powiecie lipskim 
takiego przedsięwzięcia skierowanego do całej naszej społeczność lokalnej, w szczególności do bezrobotnych, 
młodzieży i uczniów szkół z terenu Gminy Ciepielów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz wszystkich 
zainteresowanych.  

Korzystanie z Gminnego Centrum Informacji jest bezpłatne, dodatkowo dla osób poszukujących pracy,  
GCI oferuje możliwość różnego rodzaju szkoleń, w tym kursów komputerowych, pisania listów motywacyjnych, 
CV, różnego rodzaju podań. Wszystko będzie można natychmiast wydrukować, przesłać za pomocą poczty 
internetowej lub za pomocą telefaksu ( w GCI, w obu lokalach zainstalowano bowiem telefaksy). Będzie także 
można skserować potrzebne materiały ( GCI wyposażone jest dodatkowo w laserową kserokopiarkę A3/A4). 
 W celach identyfikacyjnych Gminne Centrum Informacji opracowaliśmy specjalne logo, zamieszczone 
przed wejściem do GCI ( poniżej) 
   
 
 
 
 
 

OOO FFF EEE RRR UUUJJJ EEE MMM YYY :::    
 

 szybkie łącze internetowe, 
 możliwość skorzystania z komputera,  
 drukowanie, skanowanie, kserowanie, 
 redagowanie pism ( np. CV, listu motywacyjnego, podania o pracę), 
 pomoc w szukaniu pracy, 
 pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, 
 współpraca z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz 

poszukiwania pracownika, 
 organizacja warsztatów i szkoleń, w tym kursy obsługi komputera, 
 wyszukiwanie informacji na temat  szkół, uczelni, organizowanych 

kursów specjalistycznych, 
 pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 
 możliwość skorzystania z wszelkich materiałów i publikacji 

informacyjno – szkoleniowych dostępnych w GCI, 
 udostępnianie aktualnych przepisów prawa pracy, informacji z 

zakresu problematyki związanej za członkowstwem Polski w Unii 
Europejskiej, w tym dotyczących funduszy pomocowych, 

 pomoc w organizowaniu staży absolwenckich i innych form 
zatrudniania we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów  

„PIERWSZA PRACA” 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1800 

                                                                         w soboty od 1000 – 2000 

 
SSiieeddzziibbaa::  GGmmiinnnnaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa  ww  CCiieeppiieelloowwiiee  

2277--331100  CCiieeppiieellóóww,,  uull..  KKoocchhaannoowwsskkiieeggoo  44 
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ANGIELSKI DLA WSZYSTKICH SZEŚCIOLATKÓW  
Już od wielu lat zdajemy sobie sprawę jak ważna jest nauka 

języków obcych, a szczególnie języka angielskiego w edukacji 
dzieci i młodzieży. Znajomość angielskiego pozwoli im w przyszłości 
skorzystać ze światowego przepływu informacji, poznać inną 
kulturę, nauczy tolerancji i wzbogaci ogólną wiedzę o świecie.  

Należy się więc cieszyć z faktu, że od wielu lat 
rozpowszechnia się tendencja wczesnego startu w nauczaniu tego 
języka. Daje to możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem 
i strukturami języka angielskiego i przełamuje naturalne 

zahamowania 
dotyczące mowy                 
i rozumienia ze słuchu 
u młodzieży  
i dorosłych, którzy naukę tego języka rozpoczęli później. 

Z takiej szansy skorzystają uczniowie klasy „0”                     
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielgiem oraz 
uczniowie klasy „0” w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Bakowej, gdyż w tym roku szkolnym 2005/2006 decyzją 
Wójta Gminy wprowadzono jedną godzinę, co najważniejsze 
bezpłatnego języka angielskiego w ramach zajęć dodatkowych 
we wszystkich zerówkach na terenie gminy.  

Nauczanie będzie koncentrowało się na sprawności rozumienia 
ze słuchu, sprawności mówienia w języku obcym bez stresu i przymusu, głównie przez naśladownictwo i zabawę, 
tj. wykorzystując naturalną ruchliwość i aktywność poznawczą dziecka. 

Katarzyna Sotowicz – Stańczuk 
 
 Bezpłatny język angielski w klasie „0” dla wszystkich 
dzieci wprowadzono również w ramach Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Ciepielowie. W ciepielowskiej zerówce dotychczas 
jako jedynej na terenie gminy realizowane były zajęcia z angielskiego 

ale za odpłatnością. 
Dodatkowo angielskiego 
uczyła nauczycielka nie 
związana później ze szkołą 
podstawową, co nie dawało 
ciągłości w nauczaniu.  

Realizacja 
nauczania odpłatnego 
zawsze powoduje dysproporcje wśród dzieci, bo jak wytłumaczyć 
dziecku, że jedno może się uczyć, właściwie na tym poziomie 
nauczania „bawić się z angielskim”, a drugie, którego rodziców nie 
stać na zapłatę nie może uczyć się tego co inne. Czy jedne dzieci są 
lepsze od drugich? Na pewno nie!. Dlatego też język angielski jest 

realizowany dla wszystkich dzieci w klasach zerowych na terenie gminy bezpłatnie w ramach zajęć dodatkowych. 
Bo wszystkie dzieci na to zasługują.      
 
LAMPY DO WYMIANY 

W całej gminie Ciepielów będą wymienione stare lampy oświetlenia ulicznego. W ich miejsce założymy 
nowe energooszczędne lamp sodowe, dodatkowo zmieniony zostanie system regulacji oświetlenia.  

Zmianę systemu oświetlenia ulicznego oraz długości czasu 
świecenia lamp obiecywano w naszej gminie kilkakrotnie, wreszcie 
doczekaliśmy się realizacji obietnic. Oświetlenie nie było 
modernizowane od momentu  założenia lamp. Z tego powodu 
większość z nich nie była czynna (skorodowane oprawy), a te które 
jeszcze nadawały się do użytku były strasznie awaryjne. Co roku 
wydawaliśmy ogromne pieniądze na eksploatację istniejącej sieci,            
a i tak lampy świeciły się do czterech godzin i tylko wieczorem. 
Zawsze były problemy z ustawianiem godzin zapalania, a każda 
zmiana czasu łącznie z tą ostatnią powodowały duże zamieszanie                   
w zakresie oświetlenia. W dotychczasowej sieci normą były 
przestarzałe zegary, co uniemożliwiało zracjonalizowanie systemu 
oświetlenia. Wśród nich nie brakowało także ręcznych systemów 
zapalania, dzięki którym niektóre odcinki oświetlone były nie tylko 
przez całą noc ale niekiedy i w dzień, bo ktoś niechcący zapomniał 

wyłączyć. 
Stare lampy zostaną wymienione na nowe z oprawami sodowymi. Nowoczesne lampy są energooszczędne, 

a ich zainstalowanie opłaci się nam wszystkim. Dzięki temu, po zakończeniu modernizacji, gmina zaoszczędzi aż 
71% dotychczasowych kosztów energii elektrycznej. Oszczędności będą jeszcze większe, bo wymienione lampy 
objęte zostaną trzyletnią gwarancją, będzie więc mniej napraw, co w znacznym stopniu zmniejszy nasze wydatki.           
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WIEKIE MALOWANIE 
Wakacje to okres odpoczynku po wytężonej pracy. To również 

czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Sale lekcyjne i pozostałe 
pomieszczenia w PSP w Ciepielowie po 5 latach użytkowania od 
ostatniego malowania  nie wyglądały najgorzej, ale widać było już ślady 
codziennego przebywania w szkole ponad 300 osób.  

Wzorem lat ubiegłych  pomieszczenia szkolne zostały 
pomalowane w czynie społecznym przez rodziców lub organizowane przez 
nauczycieli. Rodzice pomagali również przy pracach porządkowych.  
Dzięki przychylności i zrozumieniu sytuacji finansowej szkoły przez 
przewodniczącą Rady Rodziców panią Alicję Rogozińską oraz prezydium w 

osobach: pana Roberta 
Mordaka, pani Joanny 
Barłkiewicz, pani Teresy Sykut, 
pana Tomasza Wolszczaka, pani Beaty  Nowak, farby i materiały  
malarskie zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców na kwotę ponad 
4000 zł.  

Szkoła jest odnowiona i  pachnie świeżością dzięki ludziom, 
którzy się w to zaangażowali. Szczególne podziękowania należą się 
panom, którzy społecznie pomalowali hole są to: pan Tadeusz Boroch, 
pan Jacek Grzeszczyk i pan Bogumił Mróz. Na szczególne podziękowania 
zasługują również rodzice i nauczyciele, którzy malowali sale lub 
pomagali w pracach porządkowych: T.Wolszczak L.Grzeszczyk, 
A.Kowalska, M. Fałek, M.Fałek, M. Górmińska, Z. Rosiak, R. Mordak, P. 
Skoczyłaś, J.Kowalski, A.Siwiec, E. Siepietowska, M. Zięba, T. Sykut, M. 

Drąg, E.Schmidt, J.Baryłkiewicz, A.Rogozińska, I.Leszczyk – Kaca, A. Kozieł, M. Rusinowaska, M. Synderowska, M. 
Mordak, Z. Opalski, M. Kominek, A. Kowalska, S. Garganisz, D. Kozieł. 

                                                                                               Barbara Garganisz, Małgorzata Rusinowska 
 
BIURO KOMBATANTÓW W NOWEJ SZACIE 

Dotychczasowa siedziba związku kombatantów zlokalizowana  
na parterze budynku gminnej biblioteki publicznej w Ciepielowie,                
w związku z adaptacją lokalu dodatkowo na potrzeby gminnego centrum 
informacji dla osób niepełnosprawnych, otrzymała nowy wygląd.  

Już tradycyjnie w każdą środę odbywają się spotkania zarządu 
gminnego koła ZBOWID –u. Na spotkaniach tych omawiane są bieżące 
sprawy związane nie tylko ze sprawami związkowymi ale także sprawy 
koła emerytów i rencistów. Pierwsze spotkanie po remoncie odbyło się 
19 października. Wójt gminy przedstawił kombatantom zakres prac 
przeprowadzonych w dotychczasowym biurze kombatantów, także 
zmiany do jakich doszło przed budynkiem, zwłaszcza podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, dzięki któremu nawet najstarsi członkowie koła 
będą mogli bez przeszkód spotkać się z zarządem. 

Na spotkaniu Pan Władysław Owczarek powrócił do tematu upamiętnienia 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty na czele z dowódcą pułku  Józefem Pelcem. „Śmierć ponad trzystu żołnierzy pod Dąbrową wymaga              
od naszego społeczeństwa upamiętnienia ich walki w obronie naszej całej Ojczyzny”- podkreślił  w rozmowie 
Władysław Owczarek. Podobne zdanie mieli Jan Szepietowski, Stanisław 
Miller i Jan Zaborski, stwierdzając, że „polegli na naszej ziemi żołnierze 
doczekali się wreszcie miejsca pamięci pod Dąbrową, ale należałoby podjąć 
starania aby jeszcze bardziej upamiętnić ich na pamięć przyszłych 
pokoleń”. 

Wójt zaproponował, aby w przyszłości gminną bibliotekę publiczną 
w Ciepielowie oraz gminne centrum informacji nazwać imieniem „74 
Górnośląskiego Pułku Piechoty pod dowództwem Józefa Pelca”. Gdyby taka 
propozycja znalazła powszechną akceptację w dość obszernym i dzisiaj 
niewykorzystanym korytarzu biblioteki można by zorganizować izbę 
pamięci. „Moglibyśmy pozyskać od syna dowódcy pułku Jerzego Pelca – 
Piastowskiego oraz od innych osób odwiedzających corocznie Dąbrowę 
pamiątki związane z pułkiem i w ten sposób stworzyć izbę pamięci”- 
powiedział Wójt Gminy. 

„Pomysł bardzo dobry, bo z gminnego centrum korzystać będzie przede wszystkim młodzież, która 
jednocześnie będzie mogła zapoznać się z historią naszej ziemi z historią naszego Państwa, należy zastanowić się 
nad propozycją Wójta i rozpocząć w tym kierunku działania. Może udało by się nadać imię już na przyszłoroczne 
obchody święta pod Dąbrową” – stwierdził Jan Szepietowski. W dalszej części spotkania Wójt przedstawił 
kombatantom sprawozdanie z realizacji prac w miejscu pamięci pod Dąbrową, a na zakończenie życzył wszystkim 
zebranym, aby biuro w zupełnie nowej szacie służyło wszystkim naszym seniorom jak najdłużej. 
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ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W KAŻDEJ SZKOLE 
Mowa, to jeden z zasadniczych czynników warunkujących odpowiednie kształtowanie osobowości dziecka. 

Dzięki niej dziecko zdobywa niezbędną wiedzę o świecie, uczy się współdziałania z osobami ze środowiska,            
w którym żyje oraz ma możliwość lepszego zrozumienia zachowań i emocji towarzyszących ludziom w różnych 
sytuacjach życiowych.  

Niewątpliwie tak doniosłą rolę możemy przypisać mowie tylko wtedy, gdy jest ona prawidłowo 
realizowana. W przypadku nieprawidłowej wymowy następuje reakcja odwrotna. Dziecko często staje się 
niezrozumiałe dla otoczenia, co zakłóca jego relacje z innymi osobami. Szczególnie w grupach rówieśniczych staje 
się to przyczyną kompleksów, nieśmiałości i zahamowań psychicznych, które blokują normalny rozwój dziecka. 
Ponadto faktem jest, że opóźniony rozwój mowy jest częstą przyczyną problemów w nauce. Dzieje się tak dlatego, 
że rozwój mowy związany jest ściśle z dojrzałością umysłową, słuchową  
i artykulacyjną dziecka.  

Ogólnie przyjmuje się,        
że prawidłowo rozwijające się 
dziecko powinno do 3 roku życia 
posiadać zdolność różnicowania 
dźwięków mowy, a w wieku 6 lat 
prawidłowo realizować wszystkie 
głoski. O tym jak mały nacisk w 
Polsce kładzie się na prawidłowy 
rozwój mowy dziecka, świadczy 
bardzo duża liczba uczniów 
posiadająca zaburzenia mowy jak 
również coraz częściej spotykane 
wady wymowy u osób 
publicznych. Z badań 
statystycznych wynika, że średnio 
30% dzieci rozpoczyna naukę w 
klasie „0” z opóźnionym rozwojem mowy. 

W roku szkolnym 2005/2006 etat logopedy decyzją Wójta w naszej gminie został podzielony 
na trzy placówki: 5 godzin w PSP w Bąkowej, 5 godzin w PSP w Wielgiem oraz 10 godzin w PSP                      
w Ciepielowie.  

Taki układ godzin pozwolił na przeprowadzenie w miesiącu wrześniu przesiewowych badań 
logopedycznych w wymienionych placówkach. Efektem tych badań jest zakwalifikowanie do terapii 
logopedycznej 123 uczniów, z czego: 55 uczniów z PSP Ciepielów, 20 z PSP Wielgie i 48 z PSP Bąkowa.  

Tak duża liczba dzieci w stosunku do ilości godzin przeznaczonych na zajęcia logopedyczne sprawia,                
że powodzenie terapii w dużej mierze będzie zależało od bardzo dobrej współpracy rodziców i systematycznej 
pracy uczniów w zakresie zalecanych ćwiczeń logopedycznych.                                     Neurologopedia Anna Grandos 
 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W WIELGIEM 

Dotychczasowa placówka oświatowa w Wielgiem została przekształcona w Zespół Szkolno – Przedszkolny, 
w którego skład wchodzą: Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa. Zespołem kieruje Dyrektor Dorota 
Korczak, w przedszkolu zatrudnione 
są dwie nauczycielki Monika Siwiec i 
Renata Małaczek w pełnym wymiarze 
godzin. Wychowawcą ,,zerówki” jest 
Zofia Pilecka. Zajęcia w klasie 
zerowej odbywają od godziny 800 do 
1300 dwa razy, a trzy dni do godziny 
1345, gdyż są przedłużone                 
o zajęcia z religii  i języka 
angielskiego. Zajęcia z religii              
w wymiarze dwóch jednostek 
lekcyjnych prowadzi Monika Pstrąg,  
a zajęcia z języka angielskiego  
prowadzi Pani Katarzyna Sotowicz – 
Stańczuk. Wszystkie zajęcia 

dydaktyczne odbywają się w nowej sali, która została w 
tym celu starannie i estetycznie przygotowana. Dzieci 
korzystają również ze stołówki, w której spożywają 
przyniesione z domu drugie śniadanie oraz gorącą zupę w 
ramach dożywiania w placówce. 
     W ubiegłym roku szkolnym 2004/2005 pracowałam 
wraz z koleżanką Moniką Siwiec w Przedszkolu 
Samorządowym w Wielgiem jako filia Przedszkola w 
Ciepielowie. Miniony rok była dla dzieci i nauczycielek 
bardzo bogaty w osiągnięcia i sukcesy. Grupa teatralna 
,,Skrzaty” wzięła udział w IV Przeglądzie Twórczości 
Ekologicznej ,,Ekosong” zorganizowanym przez Lipskie 
Centrum Kultury w kategorii inscenizacje teatralne. Za 
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inscenizację pt. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie” otrzymała pierwszą nagrodę i została laureatem w tej kategorii.   
     Dużym osiągnięciem był również udział dzieci 6 – letnich w konkursie recytatorskim organizowanym przez LCK. 
Troje dzieci pojechało do Lipska reprezentować przedszkole w Wielgiem. Dwie osoby Aleksandra Standowicz za 
wiersz ,, Miś na huśtawce” otrzymała wyróżnienie I stopnia, a Albert Nowotnik za wiersz ,,Krasnoludki” 
wyróżnienie. Przedszkolaki brały udział w licznych konkursach plastycznych również zdobywały nagrody i dyplomy. 
     Myślę, że zarówno przedszkolaki jak i dzieci z oddziału przedszkolnego ,,zerówki” będą godnie reprezentować 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wielgiem. 

opracowała Zofia Pilecka 

WODOCIĄG NA UKOŃCZENIU 
Wodociąg i kanalizacja w Wielgiem to temat znany od kilkunastu lat. Liczne zebrania, dyskusje, plany.            

W 2000 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i Kanalizacji, który zajął się tym ważnym dla wsi 
problemem. Zebrano pieniądze, oświadczenia mieszkańców chętnych na wodociąg i kanalizację. Wreszcie powstał 
projekt wodociągu sfinansowany przez mieszkańców wsi Wielgie i gminę Ciepielów.  

Projekt obejmował  9565 mb długości sieci oraz 3042 mb 
przyłączy wodociągowych zakończonych studzienkami 
wodociągowymi. Na trasie wodociągu zaprojektowano 15 hydrantów 
podziemnych dla celów przeciwpożarowych. Projekt powstał w roku 
2002, niestety oparty został na starych normach i nie uwzględniał 
zmieniających się potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągowania. 
Przewidywał on między innymi takie niedorzeczności jak 
wybudowanie na terenie każdego gospodarstwa domowego 
studzienek wodociągowych bez podłączenia domów do wodociągu,     
co więcej projektant nie uwzględnił wszystkich gospodarstw rolnych       
w Wielgiem. Na takie niedorzeczności nie mogliśmy pozwolić,             
w praktyce więc dokonaliśmy zmian i wodociąg będziemy 
doprowadzać do mieszkań. 

Przeprojektowanie zajęłoby bardzo dużo czasu, dlatego 
projekt został przyjęty i wystąpiono o pozwolenie na budowę, które gmina otrzymała późną jesienią. Ze względu 
na późny okres i śmierć Wójta Gminy nie udało się zrealizować tego zadania w poprzednim roku.  

Dłużej już jednak nie można było czekać. Ostanie susze 
dotkliwie nawiedzające nasz teren spowodowały bardzo dużą potrzebę 
w zakresie zwodociągowania całej gminy. Priorytetem wójta                   
i wielu radnych gminy jest budowa sieci wodociągowej. Na ten 
rok zaplanowano budowę sieci wodociągowej w Wielgiem,                
na przyszły rok w miejscowościach: Wielgie pod lasem – 
Marianki – Łaziska –Chotyze – Kałków – Ciepielów. Na rok 
następny planowany jest kolejny bardzo duży wodociąg. Wg 
opracowywanych planów do 2008 roku powinniśmy zakończyć 
wodociągowanie całej gminy a równolegle przystąpić także do 
budowy sieci kanalizacyjnej.  

W czerwcu br 5 firm w drodze przetargu wyraziło chęć 
budowy wodociągu. Po długiej procedurze przetargowej, wybrano 
najkorzystniejszą dla Gminy firmę WODROL Sp. z o.o. z Lublina, która 

zaoferowała najniższą cenę: 507.939,42,-zł,-zł (koszty z przetargu, po odrzuceniu kosztu studzienek, których 
praktycznie nikt z mieszkańców nie chciał).  

Budowa ruszyła 3 września 2005 r. Cztery koparki przy sprzyjającej pogodzie wykopały przy niewielkim 
sprzeciwie mieszkańców sieć wodociągową, w tym ok. 3300 mb pod nadzorem archeologicznym. W kilku 
miejscach zmieniliśmy oraz wydłużyliśmy trasę sieci. Budowa przyłączy jest bardziej trudna, gdyż u wszystkich 
przyłącze było zakończone studzienką, a na nią nie było chętnych. 

Wspólnie z pracownikami firmy WODROL pytamy każdego z chętnych o nową trasę przyłącza, mierzymy              
i nanosimy na mapę. Ponadto zaprojektowaliśmy 25 nowych przyłączy o długości prawie 2000 mb, których                  
w projekcie nie uwzględniono. 
Wodociąg zostanie ukończony 30 listopada 2005 roku. Wkrótce potem każdy właściciel przyłącza zobowiązany jest 
podpisać stosowną umowę na korzystanie z wodociągu,. Obecnie 1 m3 wody kosztuje 1,50,- zł, a dla gospodarstw 
wysokotowarowych 1,20 zł.  

Opłata za przyłączenie się do sieci wynosi 1000 zł i jest najniższa całym naszym regionie. 
Porównując do sąsiednich gmin, koszt podłączenia wody to: 1500,-zł w gminie Kazanów, 1300,-w gminie Chotcza, 
1700,-zł w gminie Przyłęk. Ustalając cenę przyłączenia do wodociągu wójt wziął pod uwagę wyniki konsultacji            
z radnymi gminy, ale przede wszystkim fakt, że do tej pory gmina nie 
inwestowała w wodociągowanie, a wodociągi już dawno powinny być 
wykonane. W związku z powyższym mieszkańcy nie powinni płacić 
wysokich stawek, lecz najniższą co spowoduje, że większość 
gospodarstw podłączy się do sieci. 
Dane techniczne wodociągu 
Sieć wodociągowa na głębokości 1,6-1,8 m z rur PCV o ciśnieniu 
roboczym do 10 atmosfer. Na trasie sieci  15 hydrantów 
podziemnych oraz jeden doprojektowany naziemny naprzeciwko 
kościoła, zasuwy na sieci i zasuwy odcinające wodę do 
poszczególnych przyłączy. Zasuwy oznakowane są niebieskimi 
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słupkami z tabliczką z literą „Z”. Przyłącza wykonane z rur polietylenowych dużej gęstości o średnicach 40, 50, 63 
mm. zakończonych zaworem antyskażeniowym, czerpalnym i wodomierzem w budynku lub studzienką typu 
danwell. Podłączenie do istniejącej sieci wewnętrznej w budynku właściciel wykonuje na własny koszt. Włączenie 
do sieci  za pomocą opasek odpowiednich do średnicy sieci.  
Przeprowadzono próby szczelności sieci i próby ciśnieniowe. Obydwie wypadły pozytywnie. Ciśnienie na sieci 
wynosi ok. 2,8 atmosfer. Obecnie następuje płukanie sieci  i jej dezynfekcja podchlorynem sodu. Zostanie 
wykonanych 117 przyłączy wodociągowych, Smutny jest jednak fakt, że nie uda nam się zwodociągować całej 
miejscowości, ale na pewno zrobimy to w przyszłym roku i będzie to budowa sprawniejsza, bo będziemy bogatsi  
o nowe doświadczenia.                                                                      

    
POSIŁEK DLA DZIECI 

Nasza gmina przystąpiła do rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Program ten w swoim 
założeniu ma za zadanie umożliwić jak największej ilości dzieci z rodzin o niskich dochodach, spożywanie posiłków 
w placówce oświatowej. Niestety jak to bywa z rządowymi programami uzyskanie z nich środków finansowych to 
droga wielu zabiegów na ich pozyskanie, a przede wszystkim zabezpieczenie z ograniczonego na ten rok budżetu 
gminy środków własnych umożliwiających złożenie odpowiedniego wniosku.        

Po długich staraniach udało się ii Wójt Gminy podpisał z Wojewodą 
Mazowieckim porozumieniem na podstawie, którego Wojewoda  przydzielił 
naszej gminie środki na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 39 900 
zł.  Z budżetu gminy na w/w zadanie wyasygnowano kwotę 40 000 zł, gdyż 
według zasad programu gmina przeznacza na ten cel 50% środków 
własnych. 

Rządowy Program Posiłek dla potrzebujących jest wsparciem 
samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w ustawie           
o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 ustawy do zadań własnych gminy  
o charakterze obowiązkowym należy: udzielanie schronienia, zapewnienie 
posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz 
dożywianie dzieci. 
 Dzięki otrzymanej dotacji możliwe jest dożywianie wszystkich 
dzieci, które  spełniają  wymogi  ustawowe  ( z zakresu pomocy społecznej) 
a  przede wszystkim dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 
150% ustalonego kryterium – na dzień dzisiejszy kryterium to wynosi 316 
zł. na osobę. 
 Od 1 września 2005 r. bezpłatnym dożywianiem w szkołach objętych jest 349 uczniów, koszt 1 
posiłku wynosi 1,40 zł. 
 Łącznie kwota na dożywianie tj. przyznana dotacja i środki własne zamyka się kwotą 79 900 zł.   
 Kwotę 10 000 zł. z przyznanej dotacji będzie można przeznaczyć na doposażenie stołówek w szkołach tj. 
zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego. 
 Program posiłek dla potrzebujących realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w tej sprawie 
przyjmuje wnioski na dożywianie oraz udziela wszelkich wyjaśnień. 

Maria Kowalska – Kierownik GOPS   
 
ZESPOŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W WIELGIEM 

W czasie wakacji pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielgiem odnowili przedszkole, 
salę ,,zerówki”, stołówkę i korytarze. Duży nakład pracy wniósł pan Tomasz Nowotnik, który pomagał 

pracownikom w malowaniu, udostępnił sprzęt oraz zajął się remontem 
niektórych pomieszczeń. Nadmieniam, że klasopracownie zostały 
odnowione już wcześniej, dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej 
i dużej pomocy rodziców. Estetyczne wnętrze szkoły wprowadza 
znakomity klimat pracy i podnosi jej prestiż. Ładny wygląd 
podkreślają posadzone kwiaty i rośliny. Miło spędza się tu czas 
zwłaszcza wtedy, gdy doceniają to inni.                        

Mam tu na myśli 
obchodzony 13.10.2005 
roku Dzień Edukacji 
Narodowej, który uświetnili 
przybyli goście: Wójt 
Gminy, rodzice, 
nauczyciele seniorzy. Jak 

co roku świetnie spisali się uczniowie, którzy przygotowali inscenizację  
i złożyli życzenia. W dowód uznania obdarowali wszystkich 
pracowników szkoły symbolicznym kwiatem. 

Pracę nauczycieli doceniła pani dyrektor, wręczając swoim 
pracownikom nagrody za: duże efekty w sferze dydaktyczno – 
wychowawczo – opiekuńczej. 

Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk podczas akademii złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji 
ich święta. Za trud włożony w pracę dydaktyczno – wychowawczą i organizacyjną pani dyrektor Dorota Korczak 
otrzymała nagrodę Wójta Gminy Ciepielów. 
                                                                                                       Alina Niedziela, nauczyciel ZS–P w Wielgiem 
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UROCZYSTOŚCI POD DĄBROWĄ 
 Tradycyjnie jak co roku, w drugą niedzielę września spotkaliśmy się w miejscu pamięci pod Dąbrową. 
Czcimy w ten sposób pamięć pomordowanych tam żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Pamięć 
tych, którzy w obronie ukochanej Ojczyzny oddali swoje życie. Co roku zbieramy się aby oddać hołd 
pomordowanym, jednocześnie dać świadectwo dzieciom i młodzieży, że Ci co nas bronili przed niemieckim 
najeźdźcą na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 
 „Kultywowanie pamięci historycznej jest naszym obowiązkiem wobec poległych w obronie kraju. 
Długotrwały pokój na naszym kontynencie, nasz udział w NATO, w Unii Europejskiej, nie powinny przyćmić 
tamtych wydarzeń. Jak historia uczy nic nie jest dane 
po wieczne czasy” – fragment z nadesłanych do nas             
po uroczystościach z 2003 roku refleksji z Dąbrowy 
majora w stanie spoczynku Bolesława Kozieła z Juraty 
stał się mottem tegorocznej uroczystości. 
 W tym roku jednak uroczystość była inna niż 
dotychczasowe, bardziej podniosła, majestatyczna. 
A wszystko za sprawą inwestycji, które samorząd 
gminny przy finansowym wsparciu miejscowego koła 
kombatantów przeprowadził w tym miejscu w okresie 
wakacyjnym. Miejsce pamięci pod Dąbrową od dawna 
wymagało renowacji, czy wręcz przebudowy. Istniejące 
pomnik i grób okres świetności miały już dawno                
za sobą. Nic dziwnego to już 66 rocznica od tamtych 
bolesnych dla naszej historii dni. Czas upływa 
nieubłaganie codziennie zacierając karty z naszej 
przeszłości. Pomimo corocznych uroczystości, dbałości 
uczniów ciepielowskiego gimnazjum i samorządu 
gminnego o miejsce pamięci pod Dąbrową popada niestety w coraz to większą niepamięć. 
Nie jest to nasza wina, my mieszkańcy gminy zawsze docenialiśmy rangę i powagę tego miejsca, to raczej oznaka 
zmieniającego się świata, coraz bardziej zapracowanego, zaganianego, w którym zapomina się co tak naprawdę 
jest ważne.       
 Aby zachować to miejsce przed przyszłym zapomnieniem, a przede wszystkim celem upamiętnienia 
bohaterskiej śmierci ponad trzystu polskich żołnierzy, wykonano prace modernizacyjno – budowlane, nadające 

miejscu pamięci należyty wygląd. Wszystkie prace 
przeprowadzono tak, aby jak w najmniejszym stopniu 
ingerować w środowisko przyrodnicze lasu pod Dąbrową.         
W ramach zagospodarowania terenu ułożono chodniki           
z kostki brukowej, zniwelowano teren, zasiano trawę, 
wzniesiono maszt dla flagi narodowej, odnowiono pomnik             
i grób żołnierzy. Utwardzono teren parkingu oraz wjazd             
do lasu, usunięto zakrzaczenia. W centralnym punkcie 
ustawiono kaplicę oraz tablicę informacyjną.  
 Założenia twórców zagospodarowania miejsca 
pamięci zostały wykonane do tego stopnia, że odwiedzający 
co roku „Dąbrowę” nie ukrywali zachwytu i podziwu dla 
wykonanych prac.  
 Na uroczystość już od godzin rannych przybywali 
zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. Wśród przyjezdnych 
nie zabrakło rodzin poległych żołnierzy, kombatantów ze 
wszystkich okolicznych i dalekich miejscowości ( około 30 

pocztów sztandarowych), strażacy z terenu całej gminy, żołnierze z jednostki wojsk lotniczych z Radomia, związek 
strzelecki, dzieci i młodzież szkolna z naszej gminy oraz z gimnazjum w Lublińcu. 
 Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą odprawioną w intencji poległych pod Dąbrową żołnierzy 

przez księdza proboszcza z parafii w Ciepielowie Stanisława Sławińskiego. Przystępując do Mszy Św. ksiądz 
proboszcz nie szczędził słów pochwały pod adresem władz gminy za ogrom wykonanych prac. Następnie dokonał 
aktu poświęcenia miejsca pamięci.     
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Po zakończeniu Mszy Św., apel poległych przeprowadził Związek 
Strzelecki pod dowództwem Pana Tadeusza Pękały.  

„Poległym na polu chwały”, salwę honorową oddali żołnierze 
kompani honorowej wojsk lotniczych z Radomia. 

 Bezpośrednio po salwie honorowej przy słowach pieśni „Boże 
Coś Polskę”, przybyli na uroczystość złożyli wieńce i kwiaty                 
na żołnierskim grobie. 

Po złożeniu wieńcy, głos zabrał Wójt Gminy Artur Szewczyk, 
który przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość, następnie zwrócił 
się do zebranych słowami:  

„Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj w tym miejscu by 
oddać hołd  poległym w obronie Rzeczypospolitej. Jak państwo                      
z pewnością zauważyliście to miejsce wygląda inaczej niż w latach 
ubiegłych. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nadać naszemu miejscu 
pamięci stosowną wygląd.  

Bowiem to miejsce na którym dzisiaj Państwo stoicie              
to święta ziemia, cmentarz okupiony krwią ponad trzystu żołnierzy, 
którzy zginęli właśnie tutaj pod Dąbrową abyśmy my wszyscy dzisiaj 
mogli myśleć, mówić i rozumieć po Polsku.  
Oddali życie za nas ginąc z rąk niemieckiego Wermachtu. 

Dziś już nikt nie oczekuje za tę zbrodnię przeprosin,  
dzisiaj apeluję do Państwa, abyście Pamiętali, że o to tu pod Dąbrową 
trzystu Polaków oddało życie by Polska była wolnym i niepodległym 
państwem. Pamiętajmy o nich ilekroć będziemy odwiedzać to święte dla 
wszystkich Polaków miejsce.” 

Następnie wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się 
do modernizacji miejsca pamięci: Wojewodzie Mazowieckiemu Leszkowi 
Mizielińskiemu, radnemu sejmiku mazowieckiego Henrykowi 
Maziarkowi, dyrekcji lasów państwowych na czele z Panem dyrektorem 
Wiesławem Wlazło za wyrażenie zgody na wykonanie prac i współpracę 
w zakresie realizacji zadania. Panu Stanisławowi Wawrzakowi z firmy 
„ZNAK” za wykonanie chodników i prac poza ustalonym 
harmonogramem prac ( między innymi wykonano chodnik z kostki 
brukowej wokół pomnika dowódcy pułku Józefa Pelca i doktora pułku 
mjr Cesarza). Panu Tomaszowi Nowotnikowi z Wielgiego za 
bezinteresowne odnowienie pomnika i grobu żołnierzy, pracownikom 
urzędu gminy na czele z Panem Pawłem Jędraszkiem. Podpułkownikowi 
Zbigniewowi Wieczorkowi z Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Kozienicach i jego zastępcą. Panu Januszowi Korczakowi za coroczne 
udostępnianie energii. 
 Szczególne podziękowania przede wszystkim należą się naszym 
kombatantom, którzy przekazali na cele modernizacyjne swoje własne 
pieniądze. Wójt podziękował za okazaną pomoc ścisłemu kierownictwu 
kombatantów w osobach: Władysław Owczarek, Jan Szepietowski, 
Krystyna Małaczek, Mieczysław Zaborski, Stanisław Miller, Jerzy 
Ciszek, Regina Nizińska. „Bez współpracy z Państwem nasze 
wspólne przedsięwzięcie nie przyniosło by tak wspaniałych rezultatów, 
za co Wszystkim naszym Kombatantom w imieniu całej naszej lokalnej 
społeczności bardzo dziękuję”- na zakończenie podkreślił wójt gminy. 
 W kolejnym punkcie uroczystości, w słowno – muzycznym 
wystąpieniu młodzież gimnazjalna nawiązała do chwil związanych             
z obroną naszego kraju przed niemieckim najeźdźcą.  
 Po występie młodzieży, przemówienia okolicznościowe wygłosili 
w imieniu Wojewody Mazowieckiego Leszka Mizielińskiego zabrał 
dyrektor gabinetu Wojewody, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku 
Mazowieckiego radny Henryk Maziarek. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Władysław Owczarek, 
zapraszając na obchody rocznicowe w przyszłym roku. 

Wszyscy zebrani mogli posilić się przygotowaną przez panie 
kucharki z publicznego gimnazjum wyśmienitą żołnierską grochówką,      
oraz zapoznać się z wystawą przygotowana przez związek strzelecki: 
ubiorów i sprzętu żołnierskiego z kampanii wrześniowej 1939 roku,             
a także mogli przybliżyć sobie historię tragedii pod Dąbrową czytając 
materiały umieszczone na specjalnie w tym celu wykonanej tablicy 
informacyjnej.     
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SZLAKIEM MISTRZA JANA  
13 października 2005 roku,  zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie klas pierwszych Publicznego 

Gimnazjum w Ciepielowie odbyli autokarową wycieczkę „szlakiem Jana z Czarnolasu”.  
Głównym celem wyjazdu zorganizowanego przez panią Danutę Wiktorowską było przybliżenie młodzieży 

faktów z życia i twórczości „ojca poezji polskiej” – Jana Kochanowskiego. 
Nad bezpieczeństwem gimnazjalistów czuwały panie: M. Balcerowska, A. Marek, L. Kowalczyk, I.Wosztyl – 

Bawarska. 
Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie muzeum w Czarnolesie. 
Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli sale wystawowe i wysłuchali informacji na temat życia i twórczości 

Jana Kochanowskiego przedstawionych przez panią przewodnik. Podobało im się wiele eksponatów, zwłaszcza 
autentyczne drzwi z dworku z herbem Kochanowskich „KORWIN” i fotel mistrza Jana kryty kurdybanem. 

Duże wrażenie wywarły na uczniach dwie nowe wystawy. Z zainteresowaniem przyglądali się znanym 
historycznym postaciom polskiego renesansu w strojach z epoki. 

Po wyjściu z muzeum wielu pierwszoklasistów pobiegło by 
przysiąść na kamieniu pamiętającym czasy Jana z Czarnolasu, a 
mającym „czarodziejską moc” obdarowywania talentem poetyckim. 

W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki wstąpili do kościoła 
w Zwoleniu. W podziemiach jego kaplicy złożone zostały bowiem 
prochy rodziny Kochanowskich. Sympatyczny ksiądz przedstawił 
ciekawie historię kaplicy i rodu Kochanowskich. 

W Sycynie uczniowie obejrzeli pomnik z 1640 roku 
ufundowany przez Mikołaja Kochanowskiego. 

Pierwszoklasiści wrócili w dobrych humorach twierdząc, że ich 
wiedza o „mistrzu z Czarnolasu” została utrwalona i poszerzona . 

D. Wiktorowska  
 

 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

                                                                      „Cóż możemy narodowi ofiarować 
                                    większy dar nad wychowanie 

i wykształcenie młodzieży?” 
                                                       Cyceron 

13 października 2005 roku odbyła się w Publicznym Gimnazjum              
w Ciepielowie akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod 
kierunkiem pani Jadwigi Brody i pani Anny Marek przygotowali 
humorystyczne przedstawienie dotyczące życia codziennego szkoły.          
O  oprawę muzyczną widowiska zadbał chór prowadzony przez panią 
Urszulę Bronisz. 
Po występie gimnazjalistów przewodnicząca Samorządu  Uczniowskiego – 
Lucyna Gołda, w imieniu uczniów podziękowała gronu pedagogicznemu 
za dar dzielenia się wiedzą i wyrozumiałość. Złożyła serdeczne życzenia. 
Uczniowie zaś wręczyli kwiaty. 

Pani Dyrektor Elżbieta Giemza podziękowała nauczycielom                 
za trud, jaki wkładają w nauczanie i wychowanie młodzieży. Przemawiali 
również zaproszeni goście. 

Pan Wójt Artur Szewczyk życzył pedagogom wytrwałości i wielu 
sukcesów w pracy zawodowej. Na ręce Pani Dyrektor złożył kwiaty dla 
wszystkich nauczycieli.  

Gratulacje i życzenia pomyślności przekazała też 
przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego. Po przemówieniach Pani 
Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i innym pracownikom szkoły      
w uznaniu ich zasług. Nagrody wśród nauczycieli otrzymali: Broda 
Jadwiga, Grzeszczyk Lucyna, 
Marek Anna, Nizińska Alina, 
Nowakowska Marzena, Sulima 
Anna, Bronisz Urszula.  

Tak uroczyście 
obchodzony Dzień Edukacji 

Narodowej podkreślił rolę szkoły w wychowaniu młodzieży. 
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się także           

w innych placówkach oświatowych.  
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielgiem zarówno 

przedszkolaki jak i uczniowie szkoły podstawowej przygotowali dla 
nauczycieli okolicznościowe występy słowno – muzyczne związane z 
codzienną pracą nauczycieli. 

Dyrektor Zespołu Pani Dorota Korczak za efekty w sferze dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, 
przyznała w tym roku nagrody dla następujących nauczycieli: Teresa Michalec, Celina Wójcicka, Urszula Drapała, 
Monika Siwiec, Zofia Pilecka. 
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W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej było równie 

uroczyście. Po wystąpieniu Pana dyrektora Ireneusza Jaworskiego, który 
podziękował wszystkim swoim 
współpracownikom za trud 
włożony w edukację dzieci                  
i młodzieży w przemijającym 
roku, głos zabrali uczniowie.  

W tym roku pod opieka 
Pani Doroty Cichoń, przygotowali 
dla swoich pedagogów wspaniałą 
niespodziankę, mianowicie 
koncert gwiazd muzyki POP             

z aktualnej listy przebojów. Występowała więc i Mandaryna, która w swój 
występ muzyczny połączyła z nowoczesnym tańcem dyskotekowym, był 
zespół Iwan i Delfin, gwiazda dyskotek DJ Danzel i inni. Występ spodobał 
się wszystkim zebranym, zwłaszcza nauczycielom, którzy nagrodzili 
swoich uczniów gromkimi brawami.  

Następnie życzenia nauczycielom złożył Wójt, który w imieniu 
całego samorządu gminnego podziękował nauczycielom za ich codzienne 
poświęcenie i opiekę nad naszymi dziećmi. Dziękując złożył na ręce Pana 
Dyrektora symboliczne kwiaty dla wszystkich nauczycieli. Wójt przyznał 
w tym roku nagrodę Panu Markowi Bryczkowi za wkład w krzewienie 
wśród najmłodszych kultury fizycznej.  W imieniu komitetu 
rodzicielskiego życzenia dla wszystkich nauczycieli złożyła Pani 
Przewodnicząca Kominek. 

Za osiągnięcia w pracy z dziećmi nagrody z rąk dyrektor PSP           
w Bąkowej otrzymali następujący nauczyciele: Dorota Cichoń, Katarzyna 
Sotowicz – Stańczuk, Helena Nowotnik, Elżbieta Wajs.          
                                                                                                        . 
 Sto lat niech żyją nam... 
O szkole i nauczycielu często mówi się i na co dzień i od święta. Nie bez powodu sądzi się, iż do wykonywania 
zawodu nauczyciela potrzebne są określone predyspozycje, cechy osobowości              i umiejętności. W naszych 

czasach złożoność działań nauczycielskich 
wzrosła ze względu na upowszechnienie 
kształcenia, znaczny wzrost wymagań 
programowych będących konsekwencją 
szybkiego rozwoju nauki oraz oddziaływania na 
dzieci mass mediów. Tylko dobry nauczyciel 
może sprostać wymaganiom współczesnego 
świata. A dobry nauczyciel to nie tylko wiedza 
merytoryczna i umiejętności dydaktyczne, to 
także łączenie wiedzy psychologicznej z 
umiejętnościami pro społecznymi. Dobry 
nauczyciel uczy głównie poprzez dawanie 
przykładu i robienie tego, czego oczekujemy 
sami: taktu, kultury osobistej, równowagi 

emocjonalnej, otwartości na szeroko pojętą działalność.  

Każdego roku w dniu 14 października z okazji Dnia Nauczyciela tacy właśnie nauczyciele są wyróżniani za 
swoją pracę przez otrzymanie nagrody. W tym roku  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ciepielowie nagrody 
otrzymali: nagrodę Wójta Gminy otrzymała wieloletnia dyrektorka przedszkola  Danuta Hyc; nagrody Dyrektora  
Zespołu otrzymali: Małgorzata Rusinowska, Zbigniew Opalski, Małgorzata Kominek, Marianna Zięba, Anna 
Grandos, Urszula Górska. Na  uroczyste spotkanie czynnych i emerytowanych nauczycieli przybyli Wójt Gminy 
Artur Szewczyk oraz zastępca wójta Paweł Jędraszek. Wójt Gminy na ręce dyrektora  złożył podziękowania za trud 
pracy nauczycielskiej i życzył  jak najlepszych wyników w pracy dydaktycznej i sukcesów wychowawczych. 
Nauczyciele otrzymali  życzenia, kwiaty i ogromny tort od uczniów. 
Uroczystość uświetnił występ uczniów klas trzecich przygotowany przez 
panie: Małgorzatę Synderowską i Marionatę Mordak. Po części oficjalnej 
zrobiono wspólną fotografię, a następnie wszyscy udali się na uroczysty 
obiad, gdzie w koleżeńskiej atmosferze toczyły się rozmowy i dyskusje  
na tematy nie koniecznie pozaszkolne. 

Ostatnią z tegorocznych uroczystości były obchody Dnia 
Nauczyciela w przedszkolu w Ciepielowie. Także i tu najmłodsze pociechy 
pod opieką wychowawców przygotowały akademię dla nauczycieli.                                     
I tu w uroczystości wzięli udział nauczyciele emeryci. Były kwiaty                   
i podziękowania zarówno od Pana Wójta jak i rodziców. Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w ramach, którego funkcjonuje przedszkole, 
przyznał nagrody za wzorową pracę i zaangażowanie wniesione do pracy 
z dziećmi nagrody dla nauczycielek: Marionaty Mordak i Małgorzaty 
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Sejm 
 

Antoniów Bąkowa Ciepielów Świesielice Wielgie Pcin    Łaziska    Razem    

Henryk Maziarek 149 93 499 65 164 91 31 1064 
Marzena Paduch 8 8 62 17 4 10 10 119 
Tadeusz Balcerowski 7 12 37 2 20 3 29 110 

Elżbieta Łyżwińska 13 4 20 8 13 4 9 71 
Stanisław Pora 6 5 15 0 10 0 12 48 
Marek Wikiński  0 1 16 0 4 0 0 21 
 
Senat 

 
Antoniów 

 
Bąkowa 

 
Ciepielów 

 
Świesielice 

 
Wielgie 

 
Pcin 

 
Łaziska 

 
Razem 

Zbigniew Gołąbek 78 52 268 25 101 84 56 664 
Czarnecki Wiesław 16 50 127 18 68 29 59 367 
Róża Żarska 38 37 157 30 51 23 30 366 
Dariusz Jesiort 35 28 160 29 55 31 39 277 
Wanda Grabowska 14 11 125 19 21 15 9 214 
Ryszard Chojnacki 9 16 76 11 35 10 16 173 

Skoczylas – Sokół.  
Za pracę na rzecz gminnej oświaty, osiągnięcia w pracy pedagogiczno – wychowawczej, Wójt Gminy 

wyróżnił w tym roku nagrodami trzech nauczycieli, mianowicie Pana Marka Bryczka nauczyciela wychowania 
fizycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Pani Dorotę Korczak nauczycielkę informatyki                            
i jednocześnie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielgiem oraz Panią Danutę Hyc – wieloletniego 
nauczyciela i dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.   
 
WYBORY DO PARLAMENTU 

Rok 2005 zapisze się historii naszego kraju jako rok wyborczy. 
W tym bowiem roku obok wyborów do parlamentu, wybieraliśmy także 
Prezydenta RP. Ta kumulacja dat wyborczych spowodowała, że na 
długie miesiące jedynymi dopływającymi do nas informacjami były 
informacje z toczącej się wszędzie kampanii wyborczej.   

Pierwsze z tegorocznych wyborów odbyły się w dniu 23 
września. Spośród bardzo licznej grupy kandydatów, zgodnie                
z zasadami określonymi przez Państwową Komisje Wyborczą 
wybieraliśmy naszych przedstawicieli Sejmie ( dziewięciu posłów            
w całym radomskim okręgu) i w Senacie ( dwóch senatorów).  

A o to jak przedstawiała się specyfikacja głosów oddanych             
w naszej gminie. Dla skrócenia statystyki wyborczej ograniczyliśmy  
się do przedstawienia wyników kandydatów do Sejmu i Senatu,  
którzy zdobyli największa liczbę głosów. Pozostali kandydaci nie ujęci  
w tabeli zdobyli marginalną ilość głosów.   
Frekwencja wyborcza wyniosła rekordową ilość głosujących w stosunku 
do całego naszego okręgu wyborczego, mianowicie aż 46,87%.  

Niewątpliwie mieszkańcy naszej gminy wiedzą co oznacza słowo 
demokracja i jak z niej należy korzystać.  

Największa frekwencję wyborcza zanotowaliśmy w Antoniowie, 
gdzie głosowało aż 64,80% spośród wszystkich uprawnionych do 
głosowania. Ogółem oddano 2201 głosów na 4695 uprawnionych.  
 

 Poniżej podajemy wyniki uzyskane przez poszczególne partie polityczne uzyskane na terenie gminty 
Ciepielów w wyborach do Sejmu RP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYBORY PREZYDENCKIE  

Partia Antoniów Bąkowa Ciepielów Świesielice Wielgie Pcin Łaziska Razem 
SLD 
 

152 95 518 67 170 91 32 1125 

 
PSL 

14 25 87 9 44 13 56 236 

PO 
 

1 8 36 2 12 2 2 63 

PIS 
 

7 11 69 5 17 9 9 127 

LPR 
 

2 6 29 2 12 18 10 79 

SDPL 
 

1 4 6 0 4 2 4 21 

SAMOOBRONA 
 

39 35 134 28 34 32 45 306 

FREKWENCJA 358/232 
64.8% 

499/206 
41.28% 

2111/950 
45% 

280/123 
43.92% 

711/332 
46.69% 

350/177 
50.57% 

386/181 
46.89% 

4695/2201 
46.87% 
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W wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydowało 12 osób. Jak wyglądały wyniki 
wyborów w całym kraju mogliśmy dowiedzieć się ze środków masowego przekazu. Jak głosowali mieszkańcy 
naszej gminy podajemy Państwu poniżej.  

W pierwszej turze wyborów w dniu 9 października na terenie naszej gminy kandydaci w wyścigu o 
prezydencki fotel uzyskali następującą ilość głosów: 
1. miejsce  Andrzej Lepper- 1125 głosów, 53,11%, 
2. miejsce Lech Kaczyński- 400 głosów, 18,88%, 
3. miejsce Donald Tusk – 261 głosów, 12,32%, 
4. miejsce Jarosław Kalinowski– 182 głosów, 8,59%, 
5. miejsce Marek Borowski – 117 głosów, 5,52%, 
6. miejsce Janusz Korwin Mikre – 12 głosów, 
7. miejsce Liwiusz Iliasz – 6 głosów,  
8. miejsce Henryka Bochniarz – 5 głosów, 
9. miejsce Leszek Bubel – 4 głosy, 
10. miejsce Stanisław Tymiński – 2 głosy, 
11. miejsce Jan Pyszko – 0 głosów, 
12. miejsce – Adam Słomka – 0 głosów. 
 Frekwencja wyborcza wyniosła 45,07%, przy czym najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu w Wielgiem 
(51.89%) oraz w Antoniowie (51,54%). Najniższą frekwencję wyborczą zanotowaliśmy w Świesielicach ( 40,20%). 
Andrzej Lepper kandydat Samoobrony zdecydowanie wygrał we wszystkich obwodach wyborczych na terenie 
gminy. I tak w Antoniowie na 184 oddane głosy otrzymał 138, w Bąkowej na 243/117, w Ciepielowie na 872/426, 
w Świesielicach na 114/83, w Wielgiem na 370/173, w Pcinie na 148/86, w Łaziskach na 187/102.  
 Gdyby wyniki wyborów prezydenckich zależały tylko i wyłącznie od naszych głosów Prezydentem byłby 
Andrzej Lepper. W całym kraju jednak żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów i znowu 
ruszyliśmy do wyborów, głosując z godnie z ordynacja wyborczą tylko na dwóch kandydatów, którzy w pierwszej 
turze otrzymali największą ilość głosów.  

Druga tura wyborów z  udziałem Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska odbyła się w dniu 25 października.  
Tym razem nasze sympatie wyborcze odzwierciedliły wybór wszystkich Polaków. W drugie turze 

zdecydowanie zwyciężył Lech Kaczyński zdobywając 1470 głosów, co łącznie dało 77,32%, drugi z kandydatów 
Donald Tusk uzyskał tylko 396 głosów, a więc 20,63%.  Frekwencja wyborcza tym razem wyniosła 40,61%,          
przy czym najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu w Łaziskach (51.30%) oraz w Wielgiem (45,63%). Najniższą 
frekwencję wyborczą podobnie jak w pierwszej turze zanotowaliśmy w Świesielicach ( 35,56%). 

Poniżej podajemy szczegółową statystykę jak glosowaliśmy w drugie turze wyborów w rozbiciu                     
na poszczególne obwody wyborcze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 W całej Polsce według danych 
Państwowej Komisji Wyborczej, tak 
jak w naszej gminie zwyciężył Lech 
Kaczyński. Kandydaci uzyskali 
następującą ilość głosów: 
1. miejsce Lech Kaczyński: 54,04%, 
2. miejsce Donald Tusk: 45,96%. 
Frekwencja wyborcza wyniosła:  
50,99%. 

Nowym Prezydentem 
Rzeczpospolitej Polskiej został Lech 
Kaczyński.  
 Lech Kaczyński:  
- lat 56, profesor Uniwersytetu 
Kardynała Wyszyńskiego, dr hab. 
Nauk Prawnych. Żona Maria, córka 
Marta. Działalność publiczną 
rozpoczął w opozycji w latach 
siedemdziesiątych. Działał w Solidarności. W latach 1992 – 1995 był Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Minister 
Sprawiedliwości. Od 2002 roku prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Od dnia 23 października 2005 roku 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.     
 

Lp. Antoniów Bąkowa Ciepielów Świesielice Wielgie Pcin Łaziska razem 
L. Kaczyński 111 167 580 74 250 109 179 1470 

77,32% 

D. Tusk 21 43 202 25 69 20 16 396 
20,83 % 

liczba uprawnionych   do 
głosowania 

354 496 2102 284 710 351 384 4681 

liczba osób, która wzięła 
udział  w głosowaniu 

138 211 798 101 324 132 197 1901 

głosy nieważne 6 1 16 2 5 3 2 35 

frekwencja wyborcza 38,98% 42,54% 37,96%% 35,56% 45,63% 37,6% 51,3% 40,61% 
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ZESPÓŁ LUDOWY W LICHENIU 
W podziękowaniu za przygotowania, udział i reprezentowanie naszej gminy w tegorocznych dożynkach 

powiatowych w Siennie, 
zespół ludowy z 
Wielgiego wziął udział  
w pielgrzymce 
autokarowej                     
do Lichenia.  

O godzinie 400 
nad ranem szkolnym 
gimbusem, 
prowadzonym na 
zmianę przez 
kierowców Pana Józefa  
Pietruszkę i Pan 
Ireneusza Gawina 
wyruszyliśmy  
w pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu. 

Podróż z małym 
postojem na 
rozprostowanie nóg, 
trwała 6 godzin. 
Podczas podróży jak 
przystało na zespół 
ludowy śpiewano pieśni, 
tym razem jednak z 
uwagi na charakter 
pielgrzymki dominowały 
pieśni o tematyce religijnej.      

Zanim jednak opowiem co zobaczyliśmy, chciałabym przybliżyć 
wszystkim czytelnikom „Naszej Gminy” Sanktuarium Maryjne w Licheniu.   

Licheń to jeden z niewielu zakątków Polski, który Najświętsza 
Panienka wybrała sobie na miejsce swoich cudownych objawień. 

„Tu – do mego obrazu – przyjdą pielgrzymi z całej Polski        
i znajdą pocieszenie w ciężkich swych strapieniach. Ja tu będę 
Królowała memu narodowi na wieki. Będę uzdrawiać chore ciała              
i dusze. Wybuduję studnię głęboką. Będą pić wodę orzeźwiającą,  
a ich serca będą napełnione radością. Będzie tu wybudowany ku 
mej czci wspaniały kościół. Na tym miejscu powstanie klasztor, 
gdzie mi służyć będą moi synowie” - przekazała nam Matka Boża 
podczas objawienia Mikołajowi Sikatce w lesie grąbliński w 1850 roku.   
 Historia objawień Matki Bożej sięga początków XIX wieku, ściślej 

mówiąc okresu wojen napoleońskich. Kiedy w 1813 roku wojska Napoleona przegrały bitwę pod Lipskiem, ranny  
w tej bitwie został Polak Tomasz Kłosowski.  Tomasz Kłosowski wcześniej wydziedziczony za udział w walkach 
niepodległościowych szlachcic z miejscowości Izabelin w parafii 
Licheń, jak wielu innych polaków wyruszył na wojnę upatrując w niej 
odzyskanie niepodległości przez Polskę.  
 Kiedy ów Tomasz leżał ranny na polu bitewnym, gorąco 
modlił się do Matki Bożej o pomoc. Według legendy ujrzał on 
Matkę Bożą kroczącą przez pobojowisko. Matka boska ubrana 
była w amarantową suknię z Orłem Białym na piersiach. Pochyliła 
się nad rannym żołnierzem, zapewniła go, że wyzdrowieje i 
powróci do kraju. Wyraziła życzenie aby żołnierz odszukał jej 
wizerunek i zaniósł w jej rodzinne strony. Tak też się stało, Tomasz 
Kłosowski odzyskał zdrowie i powrócił w rodzinne strony. Ciężko 
pracował a za odłożony grosz pielgrzymował  w poszukiwaniu 
wizerunku Najświętszej Panienki do różnych świętych miejsc. Niestety 
żaden z obrazów nie odpowiadał wizerunkowi jaki ujrzał na 
pobojowisku. Pewnego razu wracając z kolejnej pielgrzymki 
napotkał w przydrożnej leśnej kapliczce wizerunek Maryi, ten sam 
jaki objawił mu się pod Lipskiem. Malutki obrazek namalowany był 
farbami olejnymi na modrzewiowej desce. Za zgodą 
właściciela pól zabrał go z sobą            i zaniósł do domu w Izabelinie.               
W 1844 roku zaniósł obrazek do lasu grąblińskiego i zawiesił                   
w kapliczce usytuowanej na sośnie.  
 Kolejne objawienie związane z Matką Bożą Licheńską nastąpiły w latach 1850 – 1852. Matka Boża objawiła 
się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Matka Boża podczas objawień przekazał mu swój niepokój o przyszłość 
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ludzkości, nawoływała ludzi do modlitwy do nawrócenia. Wzywała do zmiany sposobu życia , częstej modlitwy 
różańcowej. Przypominała historię Polski, o chwilach jej chwały i słabości, zapowiadała odrodzenie się Ojczyzny. 
Chciała przeniesienia jej wizerunku z lasu grąblińskiego do kościoła. Przepowiadała mające nadejść klęski zarazę 
jaka spadnie na tych, którzy się nie nawrócą, a ocalenie dla szukających pomocy przed Jej wizerunkiem. 
 Objawienia pasterza Mikołaja stały się głośne na całą okolicę, ale nikt nie dawał jego słowom wiary. 
Aresztowały go nawet władze carskie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W 1852 roku w całej Europie szerzyła się epidemia cholery. Śmierć dziesiątkowała ludzi. Wtedy 
przypomniano sobie przestrogi pasterza Mikołaj. Odszukano wizerunek Maryi i zaczęto modlić się z prośbami               
o pomoc.  Las grąbliński stał się miejscem wielu pielgrzymek ludzi za całego kraju. Miejsce objawień stało się tak 
słynne, że zainteresowały się nim władze kościelne i wysłały do lasu grąblińskiego specjalną komisję. Komisja 
miała na celu przesłuchanie Mikołaja Sikatki i osób cudownie uzdrowionych. Komisja uznała Obraz Matki Bożej             
za charyzmatyczny i cudowny. Spełniając życzenie Maryi przeniesiono obraz do pobliskiego kościoła w Licheniu. 
Wkrótce zaraza ustała.     
 Tak w największym skrócie przedstawia się historia objawień Matki bożej Licheńskiej, która zawsze 
ukazywała się z wizerunkiem Orła Białego na piersiach. 
 Po tym wstępie mogę podzielić się z Państwem własnymi spostrzeżeniami 
na temat tego przepełnionego kultem Maryi miejsca. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Kościoła Św. Doroty gdzie dzisiaj na głównym ołtarzu zawieszony jest 
cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Napis pod 
obrazem brzmi: „Polska Zawsze Wierna”. W kościele modlimy się zanosząc               
o łaski dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Z boku kościoła są krużganki, gdzie pielgrzymi przystępują do spowiedzi. 
Wychodząc z kościoła udajemy się wraz  z innymi w stronę Golgoty. Golgota jest 
jednym z ciekawszych i bardzo oryginalnych miejsc w całym sanktuarium. 
Widać ją z daleka. 25 metrowa kamienna góra została sztucznie usypana. Droga 
krzyżowa rozpoczyna się z poziomu zwykłego chodnika i wznosi się poprzez 
stacje aż na sam 25 metrowy szczyt. Droga krzyżowa stanowi swego rodzaju 
labirynt ( zawsze wznosząc się pod górę ) korytarzy, grot, kapliczek                          
i płaskorzeźb. Na szczycie golgoty, która sprawia naprawdę wspaniałe wrażenie, 
przedstawiono scenę ukrzyżowania Pana Jezusa oraz figury Matki Bożej i św. 
Jana. 
 Ze szczytu Golgoty w całej okazałości naszym oczom ukazuje się Bazylika 
Licheńska.     

   
 Zanim jednak przejdziemy 
do nowej świątyni musimy przejść 
przez olbrzymi plac rozpościerający 
się przed bazyliką.  Plac 
przeznaczony jest dla 250 tysięcy 
wiernych. Idąc w jej kierunku 
napotykamy szereg pomników: 
sybiraków, ks. Jerzego Popiełuszki, 
solidarności, więźniów politycznych, 
żołnierzy Armii Krajowej.   
 Bazylika już z daleka robi    
na nas ogromne wrażenie. Tutaj 
pośrodku lasu w hołdzie 
Najświętszej Maryi Pannie 
wybudowano olbrzymi kościół.  
Zapiera dech w piersiach.                        
Z wrażenia długo nie można dojść 
do siebie. 
Kościół jest tak duży, że na potrzeby 
zdjęcia aby zmieścił się w kadrze 
aparatu należy odejść kilkaset 
metrów.   

          wejście do lasu grąblińskiego                       objawienie się Matki Bożej Mikołajowi Sikatce           cudowny kamień z odciskiem stóp Matki Bożej 
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 Przed samą bazyliką na tle wieży stoi pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, przed papieżem polakiem 
klęczy kapłan ofiarowujący w ten sposób Ojcu Świętem nową licheńską świątynię. W tym miejscu przytoczę kilka 
informacji z przewodnika, który zakupiłam przed wejściem do sanktuarium.  
 Aktu poświęcenia bazyliki licheńskiej dokonał w dniu 7 czerwca 1999 roku 
Jan Paweł II, podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny. W uroczystości tej wzięło udział 
ponad trzysta tysięcy pielgrzymów z całej Polski. 
 W skład kompleksu bazyliki wchodzi między innymi: 
- po prawej stronie bazyliki dzwonnica, w której zawieszony jest największy           
w Polsce trzeci pod względem wielkości w Europie dzwon „Maryja Bogurodzica”. 
Dzwon ten w obwodzie liczy 9 metrów, a jego wysokość wynosi 4,4 metra. Samo 
serce dzwonu waży 400kg, cały dzwon zaś 15 ton, 
- po lewej stronie wieża bazyliki. Wysokość wieży wynosi 134 metry                         
( z krzyżem 141,5 metra). Do budowy wieży sprowadzono największy w Europie 
dźwig. Wieża udostępniona jest dla zwiedzających. Można wybrać drogę na pieszo, 
lub za opłatą 5,-zł wjechać na sam szczyt windą samobieżną. Ze szczytu wieży 
można obserwować ( taka sama wysokość jak w Pałacu Kultury w Warszawie, tyle, 

że tam wjazd 
windą kosztuje 
20,-zł) 
przepiękne zielone krajobrazy rozciągające się 
u stóp bazyliki oraz całe Sanktuarium Maryjne. 
Naprawdę niezapomniane przeżycie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W samym centrum Bazylika. Prowadzą 
do niej szerokie schody. Wchodzimy, wrażenia 
z wewnątrz nie można opisać to trzeba 
zobaczyć na własne oczy. Wnętrze jest tak 
ogromne, że wprost nie można uwierzyć, jak 
człowiek mógł zbudować taki kościół. Główna 
nawa ma wysokość 44 metrów, tj. 15 pięter,  
a cała powierzchnia zajmuje obszar 10 tysięcy 
metrów kwadratowych. W bazylice jest 3 
tysiące miejsc siedzących i 10 tysięcy 
stojących. Te liczby mówią same za siebie. 
Wszyscy mieszkańcy naszej gminy  i jeszcze 
gminy Sienno mogliby bez przeszkód razem 

wziąć udział we Mszy Św. W bazylice znajdują się liczne 
zdobienia, elementy wertykalne, witraże, kolumny. Wszystko jest 
bogato zdobione, marmurowe rzeźby, przepiękne freski na 
ścianach. 
 W chwili obecnej w świątyni budowane są największe           
w Polsce organy. 
 Konsekracja licheńskiej świątyni odbyła się 12 czerwca 
2004 roku, jako wotum dziękczynno-błagalne od Narodu 
Polskiego na wielki jubileusz 2000 lat od narodzin Jezusa 
Chrystusa. 
 Po zwiedzeniu i modlitwach w bazylice udaliśmy się                 
w drogę powrotną do autokaru, podziwiając wypielęgnowane 
trawniki, alejki. Wychodząc z sanktuarium udaliśmy się do 
źródełka z cudowna wodą, które znajduje się u podnóża kościoła 
św. Doroty po stronie przylegającej do jeziora Licheńskiego. 
„Cudowną wodą obmyj swoje ciało, a żalem serdecznym obmyj swą duszę, aby śmiało i radośnie mógł stanąć 
przed obliczem Bożej Matki”. Zabraliśmy wodę dla naszych rodzin, dla chorych i udaliśmy się w drogę powrotną  
do domu. 
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 Zanim jednakże wyjechaliśmy z Lichenia, odwiedziliśmy las grąbliński, miejsce objawień Matki 
Przenajświętszej. Odwiedziliśmy grotę z symbolicznym głazem z odciśniętymi stopami Matki Bożej. Na 
marmurowej płycie widnieje napis „ Ziemia, na której stoisz święta jest! Na tym miejscu dnia 15 sierpnia 1850 
roku ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce z Grąblina Matka Boża, Bolesna Królowa Polski”  
 Pokrzepieni łaską Najświętszej Panienki ruszyliśmy w drogę powrotną.        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W tym miejscu należy podziękować organizatorowi wycieczki i jednocześnie naszemu współ pielgrzymowi 
do Licheńskiej Panienki Wójtowi Gminy Panu Arturowi Szewczykowi. Zawsze za udział w dożynkach dostawaliśmy 
upominki materialne, w tym roku zamiast dóbr materialnych otrzymaliśmy coś więcej. Przeżycie duchowne jakiego 
byliśmy świadkami na długo wypełni nasze umysły, a przede wszystkim na trwałe odciśnie się w naszych jakże na 
co dzień zagubionych duszach. 
 Już dzisiaj nie możemy doczekać się kolejnych dożynek i miejmy nadzieję kolejnego takiego przeżycia jak 
pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej. Może tym razem do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Uczestniczka pielgrzymki   
GIMNAZJALNE SUKCESY SPORTOWE 

Uczniowie gimnazjum wraz  z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przystąpili do intensywnych 
treningów, które zaowocowały licznymi sukcesami.  
19 października 2005 r. drużyny dziewcząt i chłopców zdobyły Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. 
25 października 2005 r. w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych  brało udział 47 
uczniów, do następnego etapu, tzn. zawodów międzypowiatowych zakwalifikowało się 14 dziewcząt i 15  
chłopców. Najlepsze wyniki osiągnęli : 
Kl. I: Greguła Żaneta – II miejsce, Matysiak Izabela – III miejsce, Balcerowski Mateusz – III miejsce 
Kl. II: Moskwa Milena – I miejsce, Łojek Adriana – III miejsce, Sobania Damian – III miejsce  
Kl. III: Siwiec Karolina – II miejsce, Niedziela Magda – III miejsce, Rzepkowski Paweł – III miejsce  

Drużyna dziewcząt zdobyła w piłce nożnej Mistrzostwo Powiatu, a piąte miejsce w Międzypowiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
WALCZYMY O DROGĘ  W GARDZIENICACH 

 Nas ogłoszony  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nabór 
wniosków w ramach środków unijnych Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, złożyliśmy wniosek o budowę drogi 
gminnej: Gardzienice Kolonia - Gardzienice Stare – Ciepielów. Staramy się 
uzyskać dofinansowanie w granicach 75% tego zadania tj. około 1 miliona 
złotych. Wniosek złożony został w ramach tzw. priorytetu 3 Rozwój lokalny            
i działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.    
 Opracowanie wniosku wiązało się ze spełnieniem wielu elementów, 

takich jak wykonanie pełnej dokumentacji technicznej, studium wykonalności projektu, czy sporządzeniu na 
podstawie specjalnego generatora, wniosku o udział w programie. 

Teraz przed nami czas oczekiwania na przeprowadzenie skomplikowanej i czasochłonnej procedury oceny 
przygotowanych wniosków i decyzję Urzędu Marszałkowskiego.   
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
 Epoka tradycyjnego, najczęściej nieszczelnego szamba przemija nieodwracalnie. Budownictwo 
jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich 
systemów dla rozwiązania problemu asenizacji ścieków. Wymagania te spełniają biologiczne, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Powinny one charakteryzować się prostotą działania i dużą niezawodnością - im więcej 
elementów dodatkowych, urządzeń elektrycznych - tym wyższy koszt zakupu i eksploatacji, a zarazem tym 
większe prawdopodobieństwo awarii. 
 Oczyszczalnie Sotralentz pojawiły się w Polsce jako jedne z pierwszych. Wśród użytkowników oraz 
fachowców cieszą się niezmienną opinią bezkonkurencyjnych zarówno od strony technicznej jak i skuteczności 
działania.  
Zachodzące w nich procesy  
oczyszczania ścieków polegają  
na rozłożeniu przez bakterie  
bytujące w środowisku 
naturalnym- zanieczyszczeń 
znajdujących się  
w ściekach na proste związki 
mineralne, które  nie stanowią 
zagrożenia dla środowiska i mogą  
być odprowadzane do gruntu lub 
wód powierzchniowych. Instalacja 
oczyszczania ścieków składa się z 
dwóch etapów: 
1.podczyszczania w warunkach 
beztlenowych 
2.doczyszczania w warunkach 
tlenowych. 
 
 Podstawowym elementem  
wszystkich układów 
technologicznych,  
w których realizowany jest 
pierwszy stopień oczyszczania, 
jest osadnik gnilny. Następuje           
w nim wstępne oczyszczenie 
ścieków.  
Zanieczyszczenia cięższe                  
od wody opadają na dno 
(sedymentują) i ulegają 
rozkładowi w procesie fermentacji 
beztlenowej, lżejsze wypływają 
na powierzchnię i tworzą kożuch (flotują). Z uwagi na różnorodność warunków gruntowo – wodnych, w których 
montowane są osadniki, Sotralentz dołożył szczególnych starań przy opracowywaniu jego konstrukcji. Osadniki 
wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, jako 
zbiorniki monolityczne, a więc pozbawione jakichkolwiek łączeń i zgrzewów, wytrzymałe na zgniatanie (napór 
gruntu), a także odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Ponadto osadniki wyposażone są w filtr 
doczyszczający uniemożliwiający wypływ zawiesiny do układu doczyszczania. 

Osadniki Sotralentz, jako jedne z pierwszych na rynku polskim, znakowane są znakiem CE, co oznacza,                   
że produkowane są zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie europejskiej PN-EN 12566-1/A1 i przeszły 
pomyślnie badania w laboratorium akredytowanym. 
 Ścieki wypływające z osadnika muszą być poddane doczyszczaniu w warunkach tlenowych. Najczęściej 
stopień tlenowy realizuje się poprzez zastosowanie drenażu rozsączającego. Drenaż rozsączający to układ 
podziemnych perforowanych rur drenarskich (drenów) wprowadzających do gruntu ścieki wstępnie oczyszczone            
w osadniku gnilnym. Ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (ułożone pod drenami), 
ulegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów.  
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Drenaż jest niewątpliwie najtańszym i najbardziej niezawodnym sposobem doczyszczania ścieków. Jednak 
nie zawsze istnieje możliwość jego zastosowania ( rys. powyżej).  

Głównymi czynnikami dyskwalifikującymi to rozwiązanie są: całkowicie nieprzepuszczalny grunt oraz 
wysoki poziom wód gruntowych. Dzięki zróżnicowanej gamie urządzeń oferowanej przez firmę Sotralentz, istnieje 
możliwość zamontowania innego układu, dostosowanego do panujących warunków gruntowo-wodnych. 
 Alternatywnymi metodami oczyszczania stosowanymi w tak trudnych warunkach gruntowo - wodnych są: 
kopiec filtracyjny, filtr piaskowy o przepływie pionowym oraz złoże biologiczne. Cechą wspólną dwóch ostatnich 
układów ( czyli: filtra piaskowego i złoża biologicznego) jest konieczność odprowadzenia oczyszczonych ścieków 
do odbiornika powierzchniowego. Może go stanowić rzeka, rów melioracyjny, kanalizacja burzowa, studnia chłonna 
itp. 

 Układ z kopcem filtracyjnym stosuje się na terenach podmokłych, gdzie występuje wysoki poziom wód 
gruntowych. W celu podniesienia podczyszczonych ścieków na kopiec trzeba wykonać przepompownię. Zasada 
działania kopca filtracyjnego jest taka sama jak tradycyjnego drenażu ( rys. powyżej).    

 
 Filtr piaskowy o przepływie pionowym jest rozwiązaniem bardzo zbliżonym do drenażu rozsączającego. 
Różni się tym, że oprócz drenów rozsączających posiada układ drenów zbierających, ułożonych w warstwie żwiru 
na dnie układu filtracyjnego. Oczyszczony ściek zbierany jest przez dolny drenaż i odprowadzany do odbiornika. 
Filtr zajmuje mniej miejsca niż klasyczny drenaż rozsączający. Ponadto pozwala na całkowitą separację układu 
technologicznego od gruntu( rys. powyżej). 
 Kolejną metodą proponowaną przez firmę Sotralentz jest doczyszczanie ścieków na złożu biologicznym. 
Jego główny element stanowi specjalnej konstrukcji monolityczny zbiornik, w którym umieszczone są kształtki             
z PE stanowiące wypełnienie złoża, na których rozwija się błona biologiczna. W celu zapewnienia równomiernego 
rozprowadzenia ścieków po całej powierzchni wypełnienia, w górnej części zbiornika umieszczony jest zraszacz. 
Tlen niezbędny dla procesów rozkładu ścieków zachodzących w złożu biologicznym, dostarczany jest poprzez 
studzienkę napowietrzająco - rewizyjną. Niewątpliwą zaletą złóż biologicznych jest niewielka ilość miejsca 
potrzebna do ich instalacji oraz całkowita szczelność układu (szczególnie ważna przy wysokim poziomie wód 
gruntowych). 
 
 Podsumowując, układy technologiczne oczyszczalni ścieków, jakie proponuje firma Sotralentz, pozwalają 
na dostosowanie się praktycznie do każdych warunków gruntowo-wodnych. Jedynym warunkiem ich prawidłowego 
oraz długotrwałego funkcjonowania jest właściwy dobór i montaż (nadzór) przez autoryzowanego partnera. Przy 
planowaniu inwestycji pamiętać trzeba również, że każdy przyszły użytkownik, ze względu na warunki gruntowe                
i specyficzne potrzeby, powinien być traktowany indywidualnie i każde rozwiązanie należy wcześniej skonsultować 
ze specjalistą. 

Elżbieta Mazurek,  
(artykuł sponsorowany przez firmę  

Sotralentz Sp. z o.o. – www.sotraletz.com.pl) 
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ZAWODY SPOROTOWO – POŻARNICZE 
 W dniu 4 września odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straż Pożarnych 
w Chotczy. Ostatnie wspólne zawody jednostek OSP z gmin: Ciepielów i Chotcza odbyły się na stadionie                          
w Ciepielowie, teraz w rewanżu przyszła kolej na zawody w Chotczy. W zawodach wzięło udział 16 drużyn                   
z następujących jednostek OSP: gminę Ciepielów reprezentowały: OPS Antoniów, OSP Bąkowa, OSP Bielany, 
OSP Łaziska, OSP Ciepielów, gminę Chotcza zaś: OSP Kijanka, OSP Tymienica, OSP Chotcza i OSP Białobrzegi. 
Wśród zgłoszonych drużyn występowały także młodzieżowe drużyny pożarnicze, w tym 5 MDP „chłopców”, 1 MDP 
„młodszych”, 1 MDP „dziewcząt”. 

 Komisji sędziowskiej zawodów przewodniczył ST. Kpt. Tomasz Krzyczkowski. Na placu zawodów obecni 
byli między innymi: wójt gminy Chotcza Janusz Witczak, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, Józef Matysiak – 
inspektor urzędu gminy odpowiedzialny za OSP, Henryk Madziarek radny sejmiku mazowieckiego, Jan Gawin – 
prezes gminy OSP, Janusz Szylar komendant PSP w Lipsku oraz bardzo duża liczba strażaków z ternu obu gmin 
ich rodziny oraz liczni widzowie.  
 Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 
7x50 m z przeszkodami. 
 Aby dobrze się zaprezentować drużyny już od dłuższego czasu 
ciężko ćwiczyły, sprawdzały sprzęt, chociaż niektórzy dopieszczali swoje 
motopompy jeszcze bezpośrednio przed samym startem ( na zdjęciu 
strażacy z OSP Ciepielów dokonują ostatnich ustawień sprzętu). 
 Po zbiórce, zawody rozpoczęły się na dobre. W związku z tym, iż 
nagrody dla swoich drużyn zakupywali poszczególni wójtowie, konkurencje 
prowadzone były oddzielnie dla gminy Ciepielów i gminy Chotcza. Niemniej 
jednak na takich samych zasadach, będzie więc można na koniec ocenić 
stan przygotowań do akcji gaśniczych obu biorących w zawodach gmin. 
 Zarówno drużyny młodzieżowe jak i drużyny seniorskie, przy 
dopingu kibiców, prezentowały znakomite przygotowanie bojowe. Zdarzały 
się także wpadki, bo a to się wąż zaplątał, innym razem ktoś się przewrócił, 
niemniej jednak zawodnicy pokazali wysoki poziom wyszkolenia. Wśród wszystkich biorących udział w zawodach 
drużyn, jednostka OSP w Antoniowie osiągnęła rekordowy jak na tym poziomie zawodów międzyczas  
w ćwiczeniach bojowych. Jak usłyszeliśmy od zawodowych strażaków takiego wyniku w ćwiczeniach bojowych 
nie powstydzono by się na zawodach ogólnopolskich.  

Kolejność czołowych miejsc przedstawiała się następująco: 
Ćwiczenia bojowe: 
1 miejsce OSP Antoniów z wynikiem 48,00 pkt. 
2 miejsce OSP Łaziska z wynikiem 51,50 pkt. 
3 miejsce OSP Bielany z wynikiem 54,67 pkt. 
4 miejsce OSP Ciepielów z wynikiem 64,80 pkt. 
5 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 77,00 pk 
Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami: 
 1 miejsce OSP Łaziska z wynikiem 57,90 pkt. 
2 miejsce OSP Antoniów z wynikiem 61,70 pkt. 
3 miejsce OSP Bielany z wynikiem 65,31 pkt. 
4 miejsce OSP Bakowa z wynikiem 66,50 pkt. 
5 miejsce OSP Ciepielów z wynikiem 67,66 pkt. 

  
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała                 
się następująco: 
1 miejsce OSP Łaziska z wynikiem 109,40 pkt. 
2 miejsce OSP Antoniów z wynikiem 109,70 pkt. 
3 miejsce OSP Bielany z wynikiem 119,98 pkt. 
4 miejsce OSP Bakowa z wynikiem 132,46 pkt. 
5 miejsce OSP Ciepielów z wynikiem 143,50 pkt. 
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Wynik grupa MDP – drużyny pożarnicze chłopców „starszych” 
Ćwiczenia bojowe: 
1 miejsce OSP Łaziska z wynikiem 38,32 pkt. 
2 miejsce OSP Antoniów z wynikiem 38,80 pkt. 
3 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 44,65 pkt. 
Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami: 
1 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 57,90 pkt. 
2 miejsce OSP Łaziska z wynikiem 61,70 pkt. 
3 miejsce OSP Antoniów z wynikiem 66,50 pkt. 
 
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco: 
1 miejsce OSP Łaziska z wynikiem 100,32 pkt. 
2 miejsce OSP Antoniów z wynikiem 102,67 pkt. 
3 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 
104,45 pkt. 
 
Wyniki grupy MDP – drużyny pożarnicze 
chłopców „młodszych” 
Ćwiczenia bojowe: 
1 miejsce OSP Ciepielów z wynikiem 
50,40, pkt. 
Sztafeta pożarnicza 7x50 m     
z przeszkodami: 
1 miejsce OSP Ciepielów z wynikiem 
73,10 pkt. 
Klasyfikacja generalna zawodów 
przedstawiała się następująco: 
1 miejsce OSP Ciepielów z wynikiem 
123,50 pkt. 

Wyniki grupy MDP – drużyny pożarnicze dziewcząt 
Ćwiczenia bojowe: 
1 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 48,00, pkt. 
Sztafeta pożarnicza 7x50 m     
z przeszkodami: 
1 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 66,80 pkt. 
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco: 
1 miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 114,80 pkt. 
 Po zakończeniu zawodów, przyszedł czas na podsumowanie                 
i wręczenie nagród. Zawody nie zakładały konkurencji między gminnych, 

jeżeli jednak pokusilibyśmy się o 
porównanie wyników, bowiem drużyny 
z obu gmin startowały w tych samych 
warunkach atmosferycznych, 
wykonując te same konkurencje to 
wynik na rzecz naszej gminy byłby 
wręcz przygniatający. Najlepsza 
bowiem drużyna z gminy Chotcza, OSP 
Tymienica w łącznej klasyfikacji 
osiągnęła wynik 140,79 pkt. co dałoby 
w klasyfikacji zawodów dopiero                     
5 miejsce, po drużynie z OSP Ciepielów. 
 Osiągnięte przez drużyny z 
naszej  gminy, w szczególności przez 
OSP Łaziska i OSP Antoniów mogą 
satysfakcjonować. Świadczy to o dużej mobilności tych jednostek, a przede wszystkim o bardzo dobrym 
wyszkoleniu. Słowa podziękowania należą się tym strażakom, którzy poświęcając swój własny czas przygotowali 
drużyny do tak wysokiego poziomu jaki zaprezentowali w zawodach.   
W tym roku, wójt postanowił, że za udział i wyniki w zawodach nie będzie tak jak dotychczas nagród 
indywidualnych, w zamian za to zakupiono węże strażackie i umundurowanie, pamiątkowe puchary i dyplomy.           

Za zajęcie pierwszego miejsca przez OSP Łaziska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar i pięć węży 
strażackich, za drugie miejsce OSP Antoniów otrzymała puchar i cztery węże, OSP Bielany za trzecie miejsce 
odpowiednio trzy węże strażackie, OSP Ciepielów dwa węże i OSP Bakowa jeden wąż. Wszystkie drużyny 
młodzieżowe otrzymały puchary i koszulki strażackie. Nagrodę główną w tegorocznych strażackich zmaganiach 
ufundował radny sejmiku wojewódzkiego Pan Henryk Maziarek. Nagrodę w wysokości po 1000,-zł otrzymali 
zwycięzcy zawodów w poszczególnych gminach: OSP Łasiska i OSP Tymienica.    

Sławomir Matysiak 
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   DOŻYNKI POWIATOWE – SIENNO 2005  
Powiatowe dożynki odbyły się w Siennie.  

W tym roku dożynki, czyli podziękowanie rolników za zbiory 
nie napawało optymizmem. Susza dała się wszystkim,              

a zwłaszcza 
rolnikom we znaki. 
Wody brakuje już               
do celów 
spożywczych,             
a co mówić                
o inwentarzu czy 
podlewaniu 
zbiorów. 

Uroczystości tak jak corocznie rozpoczęły się Mszą Św.  
odprawiona w intencji wszystkich rolników powiatu lipskiego.  Następnie 
po przejściu korowodu dożynkowego na plac szkolny, rozpoczęły się 
przemówienia i część artystyczna.  

Z racji zbliżających się wyborów do parlamentu, dożynki miały iście krajową obsadę. Byli więc posłowie, 
senatorowie, wojewoda mazowiecki, przedstawiciele samorządów. Jako pierwszy głos zabrali organizatorzy 
dożynek, którzy wraz ze starostami dożynek podzielili tradycyjny bochen dożynkowego chleba.  

W kolejnym punkcie obchodów dożynkowych, wystąpił wojewoda mazowiecki, który złożył wszystkim 
rolnikom podziękowanie za codzienny trud rolniczej 
pracy. Na wniosek wójtów gmin wchodzących w skład 
powiatu lipskiego wręczył rolnikom w imieniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaki honorowe ”Zasłużony 
dla rolnictwa”. 

Podczas dożynek w Siennie odznakę odebrali 
między innymi: Pan Marek Rogoziński, Pan 
Sławomir kornak, Pan Krzysztof Szepietowski, Pan 
Piotr Główka ( na zdjęci obok moment dekoracji,               
od lewej stoją: Pan Marek Rogoziński, Pan Krzysztof 
Szepietowski i Pan Piotr Główka).  

Po przemówieniach rozpoczęła się część 
artystyczna. Gminę Ciepielów reprezentował korowód 
dożynkowy               
z zespołem              
z Wielgiego           
„ Po co ci to?”. 
Nasz zespół jak 
zwykle dał się 
poznać                     

z muzykalności, jak i skeczy przedstawionych podczas występu. 
Obok występów ludowych na dożynkach można było obejrzeć 

wystawy przygotowane między innymi przez: Rolniczą Spółdzielnię 
Mleczarską, Dary Pasieki, Spółkę Mleko, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń          
„Św. Brata Alberta”, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, firmy 
ubezpieczeniowe, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wystawców 
było jednak bardzo mało, a większość z nich bardzo skromnie prezentowało 
swoje walory, być może z racji okresu przedwyborczego, wystawcy nie sprostali konkurencji z kandydującymi            
w wyborach.   

Po występach korowodów dożynkowych przyszła kolej na występy zaproszonych na dożynki kapeli 
ludowych, 
między 
innymi kapela 
ludowa z 
Rzeszowa „Po 
prostu”, 
kapela 
podwórkowa 
„U Maxa”.    
Po występach 
organizatorzy 
zaprosili 
wszystkich  
na zabawę 
ludową.   
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TERAZ ALIMENTY Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 Z dniem 1 września Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej doszło nowe zadanie. Począwszy od tego dnia 
będzie on wypłacać zaliczki alimentacyjne. To już kolejny raz jak rządzący w Warszawie nakładają na gminne 
ośrodki pomocy społecznej nowe zadania. Nakłada się nowe zadania bez zwiększenia stanu zatrudnienia w GOPS, 
a przede wszystkim bez należytego przygotowania pracowników do realizacji nowych zadań. 
 Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2005 roku –upoważnionym do realizacji zaliczki 
alimentacyjnej jest Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Upoważnienie obejmuje prowadzenie 
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczki, a także wydawanie decyzji 
administracyjnych w tych sprawach. 
 Do chwili obecnej GOPS przejął od Komornika Sądowego 22 wnioski złożone przez wierzycieli o przyznanie 
zaliczki alimentacyjnej. Po sprawdzeniu wniosków okazało się ze wnioski są niekompletne. Dodatkowo komornik 
nie przekazał danych o dłużnikach alimentacyjnych. Teraz osoby uprawnione do zaliczki alimentacyjnej  
uzupełniają brakujące dokumenty. 
 Środki finansowe z których ma być wypłacona zaliczka alimentacyjna wpłynęły do budżetu gminy 24 
października. Nie kompletne wnioski uniemożliwiają jednak wypłacenie zaliczki w terminie. Mamy nadzieje,                 
że w miesiącu listopadzie zaliczki alimentacyjne będą wypłacone z wyrównaniem  od dnia 1 września . 
 Prawo do zaliczki alimentacyjnej mają osoby samotnie wychowujące dzieci na które zasądzone                        
są  wyrokiem sądu świadczenia alimentacyjne i są one bezskuteczne. Zaliczka alimentacyjna przysługuje , jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł. 
 Osoba ubiegająca się o zaliczkę alimentacyjną składa do Komornika wniosek o przyznanie zaliczki 
alimentacyjnej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za 2004 rok. 
DOTACJA NA CMENTARZ WOJENNY 

Dbamy nie tylko o groby na Dąbrowie i ciepielowskim cmentarzu.              
Już w najbliższych dniach nastąpi generalna renowacja mogiły żołnierzy kampanii 
wrześniowej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Czerwonej.   

Obecnie pomimo starań miejscowej ludności, odnawiającej corocznie 
żołnierski grób, popadał on w coraz większą ruinę ( na zdjęciu obok). Dzisiaj już 
tylko malutkie, niewyraźne tabliczki informowały o poległych w obronie 
Rzeczypospolitej żołnierzach. 

Starając się o pieniądze na renowacje cmentarzy wojennych, Wójt Gminy 
uzyskał od wojewody Mazowieckiego Pana Leszka Mizielińskiego obietnicę 
przekazania na ten cel 5.000,-zł jeszcze w tym roku. Obietnicę tę 
sfinalizowaliśmy podpisując w dniu 4 listopada stosowne porozumie w tej 
sprawie, co umożliwiło zlecenie prac związanych z remontem mogiły żołnierzy 
września w Czerwonej.   

W ramach zawartego porozumienia w miejsce dotychczasowego krzyża, 
ustawione zostaną centralnie trzy krzyże wraz z tabliczkami imiennymi poległych 
żołnierzy. Jeden krzyż zostanie ustawiony centralnie, dwa mniejsze po bokach, 
tak aby uzyskać efekt żołnierskiej mogiły. Wykonane zostanie ogrodzenie             
z drewnianych elementów, wewnątrz ogrodzenia ustawione zostanie obrzeże betonowe, środek zaś wypełniony 
białym kruszywem. Po skończeniu prac także i ta mogiła stanowić będzie nasze świadectwo pamięci o Tych, którzy 
oddali życie w obronie Rzeczypospolitej.   

Sławomir Matysiak 
KREDYTY LEKARSTWEM NA SUSZĘ 

Tegoroczna susza dała się we znaki wszystkim rolnikom. Brak opadów spowodował spadek poziomu wód 
gruntowych do takiego stopnia, że w wielu miejscach zabrakło wody w studniach. 

Na początku czerwca sytuacja w gospodarstwach była na tyle trudna, że Wójt podjął starania o pieniądze 
dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Jako pierwsi w regionie radomskim wspólnie z gminą Kazanów 
złożyliśmy wniosek do wojewody mazowieckiego o objęcie gminy klęską żywiołową. W tej sprawie wójtowie obu 
gmin utrzymywali ścisłą współpracę, bo złożenie wniosku na większą liczbę gospodarstw dawało większe szanse           
na pozytywne załatwienie sprawy przez wojewodę. 

Po rozmowach z poszkodowanymi rolnikami na temat strat, wójt powołał terenową komisję ds. szacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy. Komisja dokonała rozpatrzenia 
wniosków od rolników i sporządziła w tej sprawie odpowiednią dokumentację z wnioskiem do urzędu 
wojewódzkiego. W związku z decyzją wojewody o objęcie terenu naszej gminy klęską suszy, uruchomione zostały 
preferencyjne kredyty dla rolników, tzw. kredyty suszowe. Oprocentowanie kredytów 1,3 procenta w skali rocznej. 

Wg danych uzyskanych od komisji, susza dotkniętych zostało na terenie gminy Ciepielów aż 846 
gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni dotkniętej suszą: 6.161,39 ha. Wielkość strat oszacowano                     
na 5.176.500.  Podstawowe uprawy dotknięte suszą to: zboża – 4397,39ha w granicach od 6- do 70%, 
Łąki – 1170,68ha w granicach 70%, okopowe – 217,95ha w granicach 60 do 70% , pastewne- 276,23ha w 
granicach od 60 do 70%, produkcja sadownicza – 14,12ha w granicach od 60 do 70%, pozostałe ( tytoń) – 54,72, 
oleiste – 19,88ha, motylkowe grubonasienne – 6,04 wszystko w granicach od 60 do 70%. 
 Na 846 gospodarstw ubiegających się o kredyt uzyskaliśmy łączna kwotę kredytów dla rolników: 
5.176.500,-zł, a więc dokładnie tyle na ile komisja oszacowała strat. Dla ułatwienia możliwości uzyskiwania 
kredytów, można je było realizować w obu bankach spółdzielczych w Ciepielowie. 
 Wiemy, że kredyty suszowe nie są najlepszym rozwiązaniem, bo dopiero co rolnicy spłacili poprzednie, 
teraz znowu zaciągają następne. Niemniej jednak niskie oprocentowanie kredytu, także bardzo duża ilość 
wniosków kredytowych zrealizowanych w bankach przez rolników, świadczą o tym, iż inicjatywa kredytowa była 
bardzo potrzebna i w pewnym stopniu zniwelowała straty powstałe w gospodarstwach.    

Andrzej Hyc   
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PRZEKAZANIE SAMOCHODU 
 Uroczystości przekazania samochodu dla jednostki OSP                  
w Ciepielowie rozpoczęły się od Mszy Św. odprawionej w intencji 
strażaków przez księdza proboszcza Stanisława Sławińskiego w asyście          
z księdzem kapelanem Wiesławem Ozdobą. 
 Po Mszy Św. zwarty korowód strażacki pod przewodnictwem 
orkiestry Wojsk Lotniczych z Radomia przemaszerował pod budynek 
Urzędu Gminy. Wedle prawideł strażackich uroczystości, dokonano 
wciągnięcia na masz flagi państwowej, złożono strażackie meldunki. 

 Następnie 
Wójt Gminy przywitał 
wszystkich zebranych 
na uroczystości 
strażaków, 
mieszkańców gminy             
i zaproszonych gości.  
Wśród gości stawili 
się między innymi: 
wojewoda 
Mazowiecki Leszek 
Mizieliński, 
komendant 
Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Psujek, Senator RP 
Zbigniew Gołąbek, Poseł na Sejm Danuta Grabowska, Henryk 
Maziarek radny Sejmiku Wojewódzkiego, Bogumił Ferensztajn 
radny Sejmiku Wojewódzkiego, Wojciech Długosz, Piotr 
Skoczylas dyrektor PKS Radom, Grzegorz Krukowski 
Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Janusz Szylar 
Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Adam Burdon dyrektor 
PZU w Lipsku, Jan Gawin Prezes Gminnego Związku ZOSPRP 
przedstawiciele okolicznych samorządów powiatowych                  
i gminnych, dyrektorzy placówek oświatowych, radni gminy 
Ciepielów na czele z Przewodniczącym Waldemarem Czaplą, 
przedstawiciele miejscowego biznesu: Zygmunt Jamka, Marek 
Wesołowski, Henryk Dygas, jednostki OSP z Antoniowa, 
Bielan, Bąkowej i Łazisk. 
 Po przywitaniu zebranych, inspektor Urzędu Gminy 
druh Józef Matysiak przypomniał historię jednostki                             
w Ciepielowie (poniżej przytaczamy kilka kart z historii OSP         
w Ciepielowie).   

„Według wyciągu z rejestru Archiwum Państwowego  
w Kielcach Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie została 
wpisana w rejestr stowarzyszeń w dniu 21 marca 1923. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednostka została powołana wcześniej, lecz brakuje dokumentów 
źródłowych. 
 Reorganizacji jednostki po I wojnie światowej podjęli się mieszkańcy osady Ciepielów w osobach: Jan 
Fryszkiewicz, Konstanty Kręgiel i Jan Zawadzki. W 1936 została wybudowana murowana strażnica, istniejąca do 
chwili obecnej przy ul. Papuzińskiego.  Drugi, nowy budynek, został oddany do eksploatacji w 1972. Remiza 
posiada 3 boksy garażowe ogrzewane z kotłowni. 
 Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 kwietnia 1995 jednostka OSP w 
Ciepielowie została włączona w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, gdzie aktywnie uczestniczyła 
w działaniach ratowniczych. Wzmocniło to mobilność oraz pozwoliło na pozyskanie środków finansowych z budżetu 
państwa na doposażenie jednostki. Dokonano również 
modernizacji strażnicy. 
 Jednostka posiadała następujące samochody 
pożarnicze: Jelcz 005 z roku 1980 przystosowany do 
odśnieżania dróg gminnych oraz Żuk A-156 z 1982. 
Najnowszym nabytkiem jest otrzymany 9 listopada 2000 
samochód Lublin III kombi, który znacznie wzmocnił 
mobilność jednostki. W wyposażeniu jednostki znajdowały 
się również 2 motopompy PO-5M, pompa pływająca 
Niagara, 2 piły spalinowe oraz podstawowy niezbędny 
sprzęt w akcji gaśniczej. OSP zrzeszała 43 członków, w tym 
7 powyżej 50 lat. 
 Ukoronowaniem działań było wręczenie sztandaru 
dla ZG ZOSP RP w Ciepielowie w dniu 27 czerwca 1999. 
 W działaniach szkoleniowych organizowanych przez 
PSP corocznie zostaje przeszkolonych kilku druhów, w tym 
w 2000 szkolenie podstawowe odbyło 13 osób. 
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 W roku 2002 w skład zarządu weszli: Andrzej Szczodry – prezes, Robert Mordak – naczelnik, Jacek 
Zaborski - skarbnik , Józef Sykut – kronikarz oraz dwóch członków w osobach: Tomasz Kwapisiewicz i Jacek Miller. 

W dniu 27.07 2005r. jednostka pozyskała nieodpłatnie z KM 
PSP m. st. Warszawy ciężki samochód pożarniczy „TATRA”             
z roku 1989”. 
Po przypomnieniu historii, odczytano akt przekazania 
samochodu, a ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński dokonał 
aktu poświęcenia pozyskanego na rzecz OSP w Ciepielowie 
samochodu strażackiego.  

Następnie samochód strażakom z Ciepielowa 
przekazał oficjalnie Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński          
i Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Ryszard 
Psujek. 

„Życzę wam druhowie aby ten samochód służył wam 
jak najdłużej” – powiedział wojewoda przekazując samochód 
strażakom.  

 
 
 

Po przekazaniu samochodu, strażacy z Ciepielowa  
zademonstrowali zebranym samochód. 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań. 
W pierwszej kolejności prezes Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Ciepielowie złożył podziękowania wraz z okolicznościową 
statuetką w kształcie samochodu pożarniczego Panu 
Wojewodzie Leszkowi Mizielińskiemu. Następne 
podziękowanie otrzymali: Komendant Wojewódzki 

Państwowej 
Straży 
Pożarnej 
Ryszard 
Psujek, Wojciech Długosz, Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, 
Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku, Marek 
Wesołowski właściciel Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych, 
Piotr Skoczylas dyrektor PKS Radom, Zbigniew Ostrach, Henryk 
Dygas właściciel Zakładu Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych                 
i Centralnego Ogrzewania w Ciepielowie.  
 Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał Wojewoda Mazowiecki,  
„Jestem ogromie rad, że swoją osoba mogłem przyczynić się do 
pozyskania przez was samochodu strażackiego, niech służy wam 
jak najlepiej. Przy tego typu uroczystościach życzy się wszystkim 
strażakom powodzenia w akcjach gaśniczych. Najlepiej jednak aby 
ten ciężki samochód pożarniczy, który dzisiaj otrzymujecie, nie był 
wam w praktyce potrzebny, lepiej żeby nie było pożarów                    
a strażacy do nich najlepiej przygotowani”. Po wojewodzie 
przemawiał Senator Gołąbek, który w imieniu ZOSPRP złożył 
wszystkim strażakom życzenia pomyślności w akcjach gaśniczych. 
Następnie głos zabrał Komendant Państwowej Straży Pożarnej 
Ryszard Psujek, „Kiedy telefonicznie Pan Wojewoda Leszek 
Mizieliński zwrócił się do mnie o przekazanie dla straży                      
w Ciepielowie samochodu, od razu wyraziłem zgodę. Współpraca 
między zawodowymi strażakami a ochotnikami zawsze przynosi 
korzyści dla naszego społeczeństwa.” Jako ostatni przemawiał 
Wójt Gminy, który podkreślił „Szanowni druhowie ostatnia 
kadencja samorządu to najlepszy w dziejach okres dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Niedawno byliśmy świadkami 
uroczystego oddania remizy strażackiej w Antoniowie                               

i przekazania nowego samochodu dla tej jednostki. Przypomnijmy           
w tym miejscu olbrzymi wkład w to przedsięwzięcie pana Henryk 
Maziarek. W tym roku samorząd zakupił dla OSP w Łaziskach 
samochód pożarniczy i razem świętowaliśmy 75 lecie straży. Także  
w tym roku wspólnie ze strażakami pielgrzymowaliśmy do Matki 
Przenajświętszej w Częstochowie. Odnowiliśmy elewacje budynku 
OSP w Ciepielowie oraz ułożyliśmy  estetyczny podjazd przed 
strażackimi garażami. To wszystko zrobiliśmy, ale jeszcze nie koniec 
kadencji, jeszcze na nowsze samochody czekają strażacy z Bąkowej             
i Bielan”. 
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ŻYJMY DŁUŻEJ 
 „Ziemniak niejedno ma imię” pod takim hasłem odbył się w dn. 28.10.2005r festyn prozdrowotny            
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie. Festyn zorganizowano w ramach  autorskiego  Programu 
Prozdrowotnego  Małgorzaty Rusinowskiej i Danuty Kozieł  pt. „W nowym tysiącleciu żyjemy długo i zdrowo”.             
Za organizację odpowiadali: Z. Opalski, M. Synderowska, M. Opalska, I. Fijałkowska, M. Fałek, M. Zięba, 
U.Górska. 
  Głównym celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia, poznanie wartości odżywczych warzyw           
i owoców oraz uświadomienie wpływu zdrowego odżywiania na stan naszego 
zdrowia. Honorowymi gośćmi, którzy tworzyli zarazem Komisję oceniającą 
konkursy i prezentacje byli; p. M. Urbańska – dyrektor SANEPID-u, dr 
Władysław Burakowski, dr Leszek Grandos – miejscowi lekarze,p. Barbara 
Garganisz – dyrektor szkoły, p. Helena Rzepkowska – szkolna pielęgniarka, 
p. Marcin Bielecki – przedstawiciel Urzędu Gminy oraz p. Alicja Rogozińska – 
przewodnicząca Rady Rodziców. 
 Podczas festynu odbyło się wiele konkursów: plastyczny,                    
na najzdrowszą surówkę oraz na najciekawszą dynię. Na konkurs plastyczny 
pt. „Dary jesieni” wpłynęło ponad 80 prac. Komisja wyłoniła laureatów             
w kategorii klas I – III i IV – VI oraz przyznała 15 wyróżnień. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i maskotki. Najwięcej emocji wzbudził konkurs klasowy   

na najzdrowszą surówkę. Zadaniem każdej klasy było przygotowanie surówki 
i prezentacja jej wartości odżywczych przed komisją. Komisja po degustacji 
oceniała surówki według kryteriów regulaminowych i wyłoniła laureatów 
konkursu. Oceniano dobór składników, wartość odżywczą, smak, 
oryginalność i estetykę podania. Zwycięskie klasy otrzymały w prezencie 
skórzane piłki, zaś pozostałe klasy – piłeczki „Zośki”. 
Nie lada problem miała komisja z wyborem najciekawszej dyni. Wszystkie 
były piękne i oryginalnie ozdobione, Spośród ponad 30 dyń wybrano 
laureatów w kategorii klas I – III i IV – VI. Były pamiątkowe dyplomy, 
maskotki  i soki „Kubusie”. 
 Najbardziej oczekiwanym momentem był posiłek. Zamiast 
tradycyjnego obiadu dzieci w tym dniu dostały gotowane ziemniaki                      
w mundurkach i kiełbasę z grilla. W „barze sałatkowym” mogły do woli 
degustować przygotowane surówki. 
 Na koniec imprezy dzieci wręczyły gościom „koszyki obfitości”, w których znalazły się słoiki z domowymi 
przetworami oraz owoce. 

Festyn był bardzo udany. Dopisała pogoda, a dzieciom i gościom – dobre humory i apetyt. Miejmy 
nadzieję, że sukces festynu będzie dobrym początkiem  do organizowania kolejnych imprez o charakterze 
prozdrowotnym. 

Małgorzata  Rusinowska, Danuta  Kozieł Kozieł  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS KOMPUTEROWY 
 
 

 Gminne Centrum informacji ogłasza nabór na bezpłatny kurs komputerowy        
z zakresu obsługi komputera w środowisku systemu operacyjnego WINDOWS XP. 
Kurs przeznaczony jest dla osób absolwentów szkół, bezrobotnych 
i wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu obsługi  
komputera. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do GCI.  
Kurs rozpoczyna się od dnia 15 grudnia 2005 roku. 
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MOTOPOMPA DLA OBRONY CYWILNEJ 
Motopompa pływająca MS – Mewa, to kolejne w tym roku 

urządzenie poprawiające mobilność naszych ratowniczych służb w walce           
z żywiołami. Pozyskane urządzenie na 
cele obrony cywilnej gminy, służyć będzie 
przede wszystkim w celach osuszania 
gospodarstw domowych na wypadek 
okresowych podstopień do których 
dochodzi także na terenie naszej gminy.  

O nową motopompę wystaraliśmy 
się w ostatniej niemal chwili 
realizowanego przez służby wojewody 
rezerwowego w tym roku podziału sprzętu 

na rzecz obrony cywilnej. Kiedy do naszego wójta dotarła informacja                  
o możliwości uzyskania dla naszej gminy nowego sprzętu, poczynił on 
odpowiednie zabiegi w urzędzie wojewódzkim i pompa powędrowała                       
do naszej gminy. Obecnie została użyczona na rzecz wykonywanych zadań 
ratowniczych OSP w Ciepielowie. 

Satysfakcja z uzyskanego sprzętu 
tym większa, iż ze wszystkich gmin 
powiatu lipskiego, dodatkowy sprzęt 
otrzymaliśmy tylko my.  W powiecie 
zwoleńskim zaś podobne urządzenie otrzymała tylko gmina Kazanów.  

W uroczystym przekazania sprzętu, które odbyło się w Magnuszewie, 
udział wzięli miedzy innymi: Roman Ochyński – starosta lipski, Jerzy Koziński 
starosta zwoleński, 
Roman Wysocki 
starosta kozienicki, 
Stefan Gora starosta 

garwoliński, Janusz Szylar komendant PSP w Lipsku, 
Henryk Plak wójt Magnuszewa, Artur Szewczyk wójt 
Ciepielowa, Marian Karolik wójt Kazanowa, Zbigniew 
Gołąbek Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego ZOSPRP, 
mazowiecki szef obrony cywilnej, służby wojewody 
mazowieckiego, strażacy z PSP i OSP.  

Po oficjalnym przekazaniu wójtom i starostą 
sprzętu na rzecz obrony cywilnej, odbyła się 
prezentacja sprzętu i urządzeń ratowniczych.  

Zaprezentowano między innymi: urządzenie         
do półautomatycznego pakowania worków z piaskiem                 
( naszemu wójtowi i staroście lipskiemu tajniki 
niezbędnych do wykonania przy urządzeniach 
ratowniczych czynności zdradzał doświadczony w tych 
sprawach komendant PSP Janusz Szylar – na zdjęciu 
powyżej). Pokazano też motopompy, zapory wodne, łodzie strażackie i inny sprzęt przydatny zwłaszcza podczas 
powodzi  lub podstopień.     

  
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 

Kolejne szkolenie dla rolników naszej gminy zorganizowano we 
współpracy z firmą Sotralentz, producentem i wykonawcą alternatywnych 
rozwiązań z zakresu rozwiązań gospodarki ściekowej. Tematem szkolenia 
prowadzonego przez specjalistę z tej firmy w sali konferencyjnej urzędu 
gminy, były przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Podczas szkolenia rolnicy dowiedzieli się jak wybudować 
przydomową oczyszczalnię ścieków, jak ją później eksploatować, skąd 
można uzyskać pomoc finansową na realizację tego przedsięwzięcia. 

W artykule sponsorowanym przez firmę Sotralentz ( czytaj w tym 
numerze biuletynu) możecie Państwo zapoznać się z uwarunkowaniami 

wyboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków, którą można zainstalować 
właściwie w każdych warunkach bez względu na poziom wód gruntowych. 

wybór przydomowej oczyszczalni zależy przede wszystkim od 
przesiąkliwości gruntu. Jak sprawdzić czy mamy grunt przepuszczalny czy 
też nie przepuszczalny ? służy do tego tzw. test relokacyjny, który każdy           
z nas w prosty sposób może wykonać. Najpierw należy wykopać dołek na 
głębokość 1 metra. Następnie wewnątrz dołu wykopujemy otwór                   
o wymiarach 30cm na 30 cm i głębokości 30 cm. Wlewamy 10 litrów wody 
celem zwilżenia gruntu, odczekujemy aż woda się wsiąknie i następnie 
wlewamy 12,5 litra wody i liczymy czas do zupełnego wchłonięcia wody 
przez grunt. Jeżeli wynik wyniesie od 60 do 180 minut to grunt jest 
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przesiąkalny i możemy zastosować najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób oczyszczenia ścieków poprzez 
drenaż rozsączający. 

Jak właściwie działa przydomowa oczyszczalnia ścieków. W odległości do 5m. od budynku instaluje się 
zbiornik zamknięty usadowiony bezpośrednio pod ziemią. Zbiornik ten łączymy rura kanalizacyjną z domem. 
Odcinek z domu do zbiornika musi być jak najkrótszy by w rurze nie osadzały się nieczystości, co prowadzi                     
do zapchania rury kanalizacyjnej. Ścieki wprowadzane są do zbiornika i tam ulegają oczyszczaniu przez okres 3 
dni. Do zbiornika raz w miesiącu za pośrednictwem kanalizacji dozujemy bakterie. Koszt roczny bakterii ( w formie 
sproszkowanej) wynosi około 100,-zł. Bakterie te oczyszczają ścieki. Po upływie trzech dni na zasadach 
grawitacyjnych ( nowo dopuszczane ścieki wypierają wodę w zbiorniku), oczyszczone ścieki przechodzące przez 
zamontowany w zbiorniku filtr wykonany z kruszywa o łącznej masie 50kg, przelewają się do zamontowanej poza 
zbiornikiem studzienki rozdzielającej. Następnie rurami drenarskimi położonymi na głębokości 80 cm woda wylewa 
się na wyłożone kruszywo doczyszczając  się do końca. Rury drenarskie położone SA na dnie wąskiego wykopu, 
który uprzednio jest wyłożone kruszywem o fakturze 5mm, następnie położona jest rura zasypana kolejna 
warstwą kamienia, który przykryty jest geowłókniną i warstwą zwykłego gruntu. Bardzo ważnym elementem          

tak wykonanej oczyszczalni jest wentylacja, zarówno wysoka ze zbiornika, 
jak i niska odpowietrzająca rury drenarskie pod ziemią.  

Tak wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków, a następnie 
odpowiednio eksploatowana może pracować właściwie dożywotnio. Koszt 
zależy od ilości domowników korzystających z urządzenia. Wg norm na 
każdą osobę przypada 150 litrów dziennie, przy czterech osobach daje            
to dziennie 600 litrów, Ścieki musza przebywać w zbiorniku trzy dni daje to 
więc łącznie 1800 litrów, 200 litrów rezerwy dla odwiedzających nas gości 
wielkość zbiornika wynosi więc 2000 litrów. Koszt takiej oczyszczalni, 
dodajmy że montaż jest bardzo prosty i nie wymaga specjalistycznego 
przygotowania, wynosi około 6000,-zł ( same urządzenia bez kruszywa             
i wykonania około 4000,-zł)   

Aby wykonać oczyszczalnię należy 30 dni wcześniej zgłosić ten fakt 
do wydziału budownictwa w powiecie. Procedura w tym zakresie jest bardzo uproszczona. Rolnicy mogą ubiegać 
się o dofinansowanie budowy z unijnych programów pomocowych realizowanych przez Agencje Restrukturyzacji         
i Modernizacji Rolnictwa lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków jako sposobu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie naszej 
gminy przewiduje Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ciepielów. 
 
Z WIZYTĄ W PARLAMENCIE 

W maju 2005 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie podczas 
obchodów Dnia Europejskiego odbył się konkurs klasowy na najlepszą 
prezentację państwa Unii Europejskiej. Uczniowie w ciekawy sposób 
przedstawili zgromadzone informacje na temat krajów członkowskich, 
starając się podkreślić ich  charakterystyczne elementy. Najlepsze 

prezentacje zostały nagrodzone 
jednodniową wycieczką do 
Warszawy. Uczniowie dwóch 
zwycięskich klas pojechali na nią 
19 września 2005 roku. Program 
wycieczki obejmował wizytę  
w Sejmie i Senacie RP  
oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.  
Organizatorem wycieczki była Aneta Rozwadowska. Bilety wstępu do 
muzeum zostały zakupione ze środków Samorządu Uczniowskiego PG, 
natomiast zwiedzanie parlamentu umożliwił naszym uczniom senator 
Zbigniew Gołąbek.   
 

ZAPROSZENIE DO LEKTURY 
 Jest rzeczą powszechnie znaną, że wielkość księgozbioru decyduje w znacznym stopniu o liczbie 
wypożyczeń. Najważniejsza dla biblioteki zawsze pozostaje książka. 
 Wzrost zakupu książek do biblioteki zawdzięczamy oprócz dotacji organizatora środkom otrzymanym            
z Ministerstwa Kultury. W roku 2005 przyznana kwota wynosi 8 tys. złotych. Pozwoli to na uzupełnienie naszych 
zbiorów o najnowsze wydawnictwa z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną. Zakup jest realizowany              
w oparciu o potrzeby poszczególnych placówek. 
 Pracownicy bibliotek służą swoją radą poszukującym informacji. Cechuje ich umiejętność doradzania 
czytelnikom poszukującym książek zgodnie z ich zainteresowaniem. 
Ze względu na posiadane zbiory jak również wydłużony czas pracy najwięcej czytelników rejestruje Gminna 
Biblioteka Publiczna w Ciepielowie. Czytelnia tej placówki posiada bogaty księgozbiór uzupełniany systematycznie 
o poszukiwaną literaturę przez osoby dokształcające się. 

Okres jesienno- zimowy sprzyja rozwojowi czytelnictwa, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek. Chcemy, aby biblioteka była nie tylko wypożyczalnią, ale także 
miejscem, gdzie miło i ciekawie można spędzić czas. W związku z tym organizowane będą akcje czytelnicze                  
i kulturalne adresowane do wszystkich grup czytelniczych. O wszystkich akcjach biblioteka będzie informować            
na bieżąco na swojej tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem samorządowego biuletynu.  

Teresa Herbowicz 
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SZLAKI ROWEROWE I PRZEWODNIK 
W roku 1995 gminy Chotcza, Ciepielów, Iłża i Kazanów utworzyły  

Związek Gmin „Nad Iłżanką”.  
Celem utworzenia związku było wspólne działalnie samorządów  

w zakresie ochrony środowiska doliny rzeki Iłżanki poprzez;- poprawę              
i dbałość o warunki ochrony środowiska, -wykorzystania istniejących 
walorów środowiskowych rzeki iłżanki, -racjonalnej gospodarki wodnej  
na tym obszarze oraz promocji rzeki i gmin położonych w jej dolinie. 
 Z okazji 10 - lecia istnienia Związku, celem zainteresowania 
turystów oraz samych mieszkańców do poznawania naszych pięknych 
lecz nie dla wszystkich znanych okolic, Związek oznaczył ponda 260km 
szlaków rowerowych. Szlaki rowerowe wykonane zostały przez firmę 
zawodowo zajmującą się turystyką ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa. 
 Jak państwo zauważyliście na drzewach i przydrożnych słupach 
widnieją oznaczenia z rysunkiem roweru oraz kolor danego szlaku.             
W niektórych miejscach na terenie gminy ustawiono także tablice 
informacyjne przedstawiające cały szlak rowerowy. To za ich pomocą 
rowerzyści będą przemierzać nasze okolice. 
 Dodatkowo aby ułatwić zwiedzanie naszych gminy, Związek, 
którego prezesem jest nasz wójt Artur Szewczyk, wydał przewodnik 
turystyczny „Turystyczne Szlaki rowerowe 2005”. 
Przewodnik ten za pośrednictwem poczty otrzymaliście Państwo do domu 
z bieżącym numerem biuletynu.  
 Zawiera on mapki z oznaczeniem szlaków rowerowych, opis 
najważniejszych miejsc pod względem turystycznym oraz zasady 
bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Dodatkowo w naszym 
przewodniku zawarta jest mapka gminy ze skorowidzem miejscowości. 
 Mamy nadzieje, że zarówno szlaki jak i związany z nimi 
przewodnik przyczyni się do zwiększenia zainteresowania naszą gminą,          
a także uatrakcyjni ofertę powstających na naszym terenie gospodarstw 
agroturystycznych.  

                                                                                          

 
Z PRAC RADY GMINY 

5 sierpnia br. pod przewodnictwem Waldemara Czapli 
odbyła się XXVI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem 
obrad: - przyjęcie porządku obrad,- przyjęcie protokołu              
z ostatniej sesji, -sprawozdanie wójta gminy, -interpelacje                
i wnioski radnych, -powzięcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki           
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę wodociągu przez wieś Wielgie z przyłączami, 
-powzięcie uchwały w sprawie zaciągnięcie kredytu z Banku 
Ochrony Środowiska na modernizację oświetlenia ulicznego            
na terenie gminy, -podjęcie uchwały budżetowej, -odpowiedzi 
na interpelacje i wnioski radnych.  

Otwierając sesję Przewodniczący poinformował, że 
podczas nieobecności wójta na sesji w jego imieniu będzie 
występował pan Paweł Jędraszak, którego wójt zarządzeniem          
z dnia 1 lipca powołał na stanowisko Zastępcy Wójta. Powołanie 
zastępcy jest spowodowane potrzeba wynikającą z tego, iż wójt 

tak jak każdy pracownik winien wykorzystać urlop wypoczynkowy, a w związku z brakiem sekretarza, ktoś go 
musi zastąpić. Zastępca powołany został do dnia 31 października. Pan Paweł Jędraszak oprócz swoich 
dotychczasowych obowiązków będzie dodatkowo zastępował w tym okresie wójta ale tylko podczas jego 
nieobecności, tak aby nikt z interesantów urzędu gminy nie pozostał nie załatwiony – poinformował 
Przewodniczący Rady Gminy.  

W sprawozdaniu z działalności urzędu gminy i realizacji budżetu, zastępca wójta poinformował , że 
dzisiejsza sesja zwołana na wniosek wójta po akceptacji przewodniczącego rady, wynika z potrzeby wprowadzenia 
do budżetu gminy środków finansowych, które w ostatnim czasie pozyskaliśmy z zewnątrz na inwestycje. Między 
innymi wpłynęły już środki na realizację dróg w Dreźnie i Ranachowie „B” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Wójt wnioskuje do rady aby wprowadzić owe środki i przystąpić do realizacji zadań. 

   Realizując porządek sesji, radni przyjęli uchwały  
o pożyczce i kredycie umożliwiając tym samym realizację zadań inwestycyjnych; - budowy sieci wodociągowej w 
Wielgiem oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. Obydwie z tych inwestycji planowane są do wykonania jeszcze 
w tym roku.  
 W kolejnym punkcie obrad radni dokonali zmian w budżecie gminy, wprowadzając środki na modernizację 
dróg.   
  Kolejna sesja rady gminy odbyła się w dniu 23 września. XXVII sesja obejmowała między innymi: -- 
przyjęcie porządku obrad,- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, -sprawozdanie wójta gminy, -interpelacje                
i wnioski radnych, - informacja wójta z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005roku - dokonanie zmiany 
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składów członków komisji rady gminy, -powołanie komisji rady gmin,  podjęcie uchwały budżetowej, -odpowiedzi 
na interpelacje i wnioski radnych. 
 Po złożeniu sprawozdania przez wójta, w którym radni zostali poinformowani o realizacji zadań 
inwestycyjnych na terenie gminy, wójt przedstawił radzie informację z realizacji budżetu gminy za pierwsze 
półrocze 2005 roku. W informacji zawrócił uwagę, że w związku z ogłoszonymi przetargami, a także okresem 
żniw, dopiero w drugim półroczu gmina przystąpi do realizacji większości inwestycji.  

Następnie rada przeprowadziła głosowania w zakresie 
zmiany składów stałych komisji rady. Do tej sesji w trzech 
komisjach rady zasiadało tylko 8 spośród piętnastu radnych. 
Glosowania miały na celu umożliwienie wszystkim radnym pracy  
w komisjach. Spośród trzech działających komisji: rewizyjnej, 
oświatowej i budżetowej, radni zdecydowali się zmienić tylko skład 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.                               
W skład komisji weszli następujący radni: Ryszard Ścibisz – 
przewodniczący komisji oraz jako członkowie: Krzysztof 
Balcerowski, Krzysztof Choroś, Jerzy Grzeszczyk, Zbigniew Chyła. 
Do zadań komisji należy przede wszystkim zaopiniowanie budżetu 
gminy i jego zmiany. W kolejnych punktach obrad rada przyjęła 
zmianę budżetu gminy polegającą między innymi na 
wprowadzeniu środków finansowych związanych z wyborami 
prezydenckimi i parlamentarnymi. Wprowadzono także wpłaty 
mieszkańców Wielgiego związane z podłączeniem do sieci 

wodociągowej. Wszystkie dokumenty dotyczące prac rady gminy i jej komisji dostępne są dla wszystkich zainteresowanych           
w biurze rady gminy – podstawa prawna – art.11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 roku nr 149, poz. 1591 z późn. zm./    

Waldemar Czapla     
CZŁOWIEK TAK DŁUGO ŻYJE JAK PAMIĘĆ PO NIM 
 Dzień 1 listopada to dzień Pamięci o tych, którzy odeszli. 
Odeszli ale nie zniknęli z naszych serc, z naszej pamięci.  

Dziesiątki, setki, a może i tysiące zniczy zapaliło się                
w ostatnich dniach na naszych cmentarzach w Ciepielowie, Wielgiem i 
Czerwonej.  

Doniczkowe chryzantemy, wiązanki. Modlitwy w Kościołach          
i na grobach. Wspomnienia po tych, którzy odeszli.  

W tym roku wizytom na cmentarzach sprzyjała słoneczna 
pogoda. Całymi rodzinami odwiedzaliśmy naszych bliskich. 
Przybywaliśmy na cmentarz także w nocy, bo w nocy przy świetle 
zapalonych wszędzie zniczy można poczuć atmosferę święta 
zmarłych. Jak zawsze zapalaliśmy znicze na rodzinnych grobach.  
Nie zapomnieliśmy o grobach żołnierzy, które w tych dniach 
przybierają należnego im wizerunku.  
 Wspominając o zmarłych, przypominamy sobie najbliższych.  

W tym roku przed Dniem Wszystkich Świętych minęła 
pierwsza rocznica śmierci wieloletniego Wójta Naszej Gminy               
Śp. Bogdana Czapli. 1950-2004, a napis na nagrobku „Nie wszystko 
umiera”. 

Ogromna liczba zniczy przy pomniku Wójta świadczy            
o naszej pamięci jaką wciąż mamy dla jego osoby. 

Dzień Zmarłych to dzień 
zadumy, refleksji o tym   
co nieprzemijające.  

„Memento Mori” – pamiętaj, że 
umrzesz.  

Śmierć jest zakończeniem życia 
każdego człowieka. Kiedy,  w jakim 
momencie naszego życia  umrzemy 
nikt z nas nie wie.           Jak 
przeżyjemy życie zależy już tylko od 
nas samych. Żyjmy więc tak abyśmy 
swoim doczesnym postępowaniem 
zasłużyli na zapaloną świeczkę czy 
kwiaty pozostawione na naszym grobie.    

Pamiętajmy „Człowiek żyje tak 
długo jak pamięć po nim”.  
Starajmy się więc o naszych zmarłych 

pamiętać nie tylko od święta ale także na dniu powszednim, 
otaczając groby naszych bliskich troskliwą opieką.    
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budowa drogi w Dreźnie 

nowy odcinek asfaltowy w Ranachowie „B” 

budowa drogi Świesielice – Stara Wieś 

most na rzece Iłżance w miejscowości Rekówka 

REALIZACJA INWESTYCJI 2005  
 W ostatnim numerze biuletynu przedstawiliśmy państwu zakres planowanych w tym roku  i wykonanych 
do końca czerwca bieżącego roku inwestycji. 

Większość z inwestycji ma to do siebie, że z reguły wykonywane są w drugiej połowie roku. Składa się             
na to między innymi; - realizacja budżetu 
gminy po stronie wpływających dochodów, 
dzięki którym można realizować inwestycje,  
-uzyskanie środków pomocowych ( ich 
potwierdzenie następuje zawsze w okresie 
jesiennym), zakończenie żniw i możliwość 
przystąpienia do prac, procedura 
przetargowa, która przy dużych przetargach 
może trwać nawet kilka miesięcy. 
 W poprzednim numerze 
informowaliśmy o tym co już udało się zrobić, 
przypomnijmy: 
1)budowa mostu na rzece Iłżance  
w Rekówce o łącznej wartości 233.684,31,-zł, 
2) zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Łaziska o łącznej wartości  
44.000,-zł, 
3) remont chodnika przy ulicy Sandomierskiej w Ciepielowie w ramach współdziałania z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad o łącznej wartości robót 100.000,-zł, 
4) zakup sprzętu rehabilitacyjno – fitnesowego do świetlicy wiejskiej w Antoniowie za łączną kwotę 9.000,-zł. 
    
 Okres wakacji był dla gminy czasem przetargów. Do dnia ukazania się biuletynu przeprowadziliśmy            
ponad dwadzieścia procedur przetargowych, w tym w dwóch przypadkach na skutek Odolan oferentów tj. przy 
przetargu na budowę sieci wodociągowej i ona modernizację oświetlenia 
ulicznego procedura trwał po kilka miesięcy, by w końcu znaleźć finał               
w sądzie arbitrażowym w Warszawie.   
Na szczęście wszystkie umowy wynikające z procedury przetargowej 
zostały już podpisana, a i większość z zaplanowanych inwestycji już 
wykonaliśmy. Rozstrzygając przetargi mamy na uwadze tylko jedno aby 
inwestycja była jak najlepiej wykonana i jak najtaniej. 

I tak oprócz wspomnianych powyżej, zrealizowaliśmy już 
następujące inwestycje: 

1) Modernizacja drogi w Dreźnie. Szacunkowa wartość tego 
zadania planowana była w budżecie gminy na kwotę 167.736,-zł.  
W wyniku przetargu nieograniczonego, zadanie to pod nazwą 
„modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól przez wieś Drezno”, 
zrealizowaliśmy za łączną kwotę 140.563,44,-zł (koszty z przetargu). 
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z .o. ze 
Zwolenia. 

Droga przez Drezno ma 840 mb długości. Aby ją wykonać uzyskaliśmy dofinansowanie z Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60.000 zł. 

2) Modernizacja drogi w Ranachowie „B”. Szacunkowa wartość tego zadania planowana była w budżecie 
gminy na kwotę 130.263,-zł. W wyniku przetargu nieograniczonego, zadanie to pod nazwą „modernizacja drogi 
gminnej dojazdowej do pól przez wieś Ranachów „B””, zrealizowaliśmy za łączną kwotę 93.671,20,-zł (koszty             

z przetargu). Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych                  
Sp. z .o. ze Zwolenia. 

Odcinek drogi przez Ranachów „B” wykonany został na istniejącej 
podbudowie cementowej o długości 580 mb i szerokości 4,0 mb. Na to 
zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 30.000,-zł. Pozostałą część drogi, aż do 
końca miejscowości Ranachów 
„B” z uwagi na bardzo dużą 
liczbę gospodarstw rolnych 
usytuowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi,          a tym 
samym dużą liczbę mieszkańców 
planujemy zgłosić do realizacji ze 
środków unijnych. Wójt 
Szewczyk i drogomistrz 
Jędraszek już przygotowują 

unijne studium wykonalności na dokończenie tej drogi.  
3) Modernizacja drogi w Świesielicach. Planując budżet gminy, 

zakładaliśmy, że chociaż jeden nawet najmniejszy odcinek drogi 
asfaltowej ułożymy w Świesielicach. W miejscowości tej bowiem od kilku 
jak nie kilkunastu lat samorząd nie czyni żadnych inwestycji. W ostatniej 
niemal chwili włączono do budżetu krótki odcinek drogi Świesielice - Stara 
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tak do tej pory wyglądała droga gminna w Świesielicach 

 

 

prace przy budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Wieś. Modernizację przeprowadziliśmy tylko i wyłącznie w oparciu o własne środki.  
W wyniku przetargu nieograniczonego, zadanie to pod nazwą „modernizacja drogi gminnej dojazdowej  do pól 
przez wieś Świesielice”, zrealizowaliśmy za łączną kwotę 28.012,48 zł (koszty z przetargu).  

4) Modernizacja drogi w Świesielice – Drezno etap I. Szacunkowa wartość tego zadania planowana była w 
budżecie gminy na kwotę 415.000,-zł. W wyniku przetargu nieograniczonego zadanie to, zrealizowaliśmy za 
łączną kwotę 408.245,67,-zł (koszty z przetargu). Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z .o. ze Zwolenia 
Inwestycja ta nie była planowana w budżecie gminy podczas jego 
uchwalania.  

Jednakże po przygotowaniu odpowiednich dokumentów i projektu 
technicznego oraz zgłoszeniu wniosku o możliwość jeszcze w tym roku 
budowy drogi do Urzędu Marszałkowskiego na ogłoszony przez Sejmik 
Mazowiecki program, otrzymaliśmy rekordowe w tym roku 
dofinansowanie do realizowanych dróg w kwocie 300.000,-zł.  

Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, umożliwił dokonanie modernizacji jeszcze jednej drogi.                 
W czasie kiedy czytacie Państwo biuletyn droga już powinna być 
wykonana.  

W tym roku realizujemy pierwszy etap, który ma połączyć 
Świesielice z drogą krajową w okolicach Drezna i Anusia. Niestety drugi 
mniejszy odcinek, łączący się z drogą krajową nie jest na dzień dzisiejszy własnością gminy. Dlatego tez 
równolegle do budowy naszego odcinka zwróciliśmy się do Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o rozważenie 
możliwości wspólnego wykonania drugiego odcinka. Zważywszy, że Lasy Państwowe w największym stopniu 
eksploatują ten odcinek drogi ( wycinki drzewa, ciężkie samochody do wywozu drzewa) jest to jak najbardziej 
uzasadnione.  

Droga gminna Świesielice – Drezno I etap o długości 1500 mb i szerokości 4mb, będzie przystosowana do 
zwiększonych obciążeń  
do jakich może dochodzić w związku z eksploatacją lasów. 

5)Budowa studni ogólnowiejskich. Szacunkowa wartość tego zadania planowana była w budżecie gminy na 
kwotę 10.000,-zł, każda ze studni, łącznie 30.000,-zł. Przystępując do realizacji tych zadań postanowiliśmy 

wstępnie, że wszystkie studnie wykona w drodze przetargu jedna firma, 
która zrealizuje odwiert, instalację urządzeń elektrycznych, następnie 
zainstaluje urządzenia do poboru wody. Niestety nie było 
zainteresowania wykonaniem studni przez firmy prywatne, a jedyna 
oferta, która została zgłoszona opiewała na większa niż zaplanowana w 
budżecie kwota, a dodatkowo nie obejmowała wykonania odwiertu. 
Dlatego tez postanowiliśmy wykonać budowę przy pomocy pracowników 
urzędu gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych. Przy studni pracowali między innymi p. Jan Wyrwich                  
i Marina Hejduk oraz grupa pracowników interwencyjnych: Henryk 
Żuber, Bogdan Zyzek, Janusz Rybak, Bogusław Skrzek, Witold Morgaś, 
Tadeusz Niedziela.  
Dzięki ich pracy ograniczyliśmy koszty inwestycji do minimum, Odwierty 
zaś wykonała firma z Wołomina, która na co dzień realizuje tego typu 
inwestycje. Przy trzech odwiertach także i tu udało się nam 
wynegocjować specjalne niższe stawki.  

Wszystkie te zabiegi pozwoliły wykonać studnie ogólnowiejskie  
w miejscowościach Kawęczyn, Sajdy i Pasieki za łączną kwotę każdej 
z nich 9300,-zł., łącznie zaś kosztowały prawie 28.000,-zł.  Można więc 
zrobić taniej.  

6) Wykonanie projektu technicznego pod wodociąg                              
w miejscowościach: Wielgie (pod Lasem), Marianki – Łaziska – Chotyze 
– Kłaków – Ciepielów. Przetarg odbył się w dniu  
6.07.2005 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia 
Projektowo – Usługowa PROMA, Andrzej Maj z Radomia za łączną  
kwotę 75.000 zł brutto. 

Obecnie realizacja 
wykonania prac projektowych polega na konsultacjach projektanta         
z mieszkańcami poszczególnych miejscowości w których w przyszłym 
roku ma być budowany wodociąg. Celem konsultacji jest ustalenie 
trasy przyszłej sieci wodociągowej oraz wyrażenie na jej przebieg 
zgody właścicieli działek. Wykonanie projektu technicznego umożliwi 
złożenie przez gminę wniosku do starostwa powiatowego celem 
uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie realizację inwestycji.  

7) Wykonanie podjazdu – pochylni dla wózków inwalidzkich 
wraz z przebudową schodów przed budynkiem Biblioteki Publicznej, 
Gminnego Centrum Informacji  w Ciepielowie wraz z pracami 
ogólnobudowlanymi.  

Inwestycja ta zrealizowana została w związku z dostosowaniem 
lokali Gminnego Centrum Informacji do standardów wynikających z 
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przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy grantu. Roboty wykonano w dniach 03.08.2005 – 22.08.2005. 
W ich ramach kompletnie zostało przebudowane wejście do biblioteki, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich, 
wymieniono drzwi wejściowe i wewnętrzne wraz pracami ogólnobudowlanymi wewnątrz budynku. Dzięki 
wykonanym pracą budynek stał się bardziej reprezentatywny, a przede 
wszystkim zniwelowane zostały bariery dla osób starszych                      
i niepełnosprawnych.  

Wartość robót wyniosła 19.131,71 zł(koszty z przetargu). 
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu w dniu 27.07.2005 był 
Zakład Projektowo- Produkcyjno – Usługowy ZNAK, ul. Żeromskiego 5, 
26- 700 Zwoleń. 

8)Oświetlenie uliczne. Jednym z priorytetowych zadań 
inwestycyjnych tego roku jest modernizacja oświetlenia ulicznego. 
Lampy służące dzisiaj do oświetlenia naszych dróg pamiętają jeszcze 
lata siedemdziesiąte. Większość z punktów świetlnych nie istnieje już  
w ogóle, a duża liczba z nich usytuowana jest po prostu w lesie z dala 
od drogi, którą mają oświetlać. Podstawą tej inwestycji jest założenie 
zracjonalizowania systemu oświetlenia ulicznego, poprzez wymianę 
lamp na nowe energooszczędne, wyminą zegarów na astronomiczne, a przede wszystkim zmniejszenie zużycia 
energii przez co stworzenie możliwości wydłużenia czasu pracy oświetlenia.   

Przetarg na modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepielów odbył się w dniu 25.08.2005 r. 
Wybrano ofertę Centrum Zaopatrzenia  Energetyki ELTAST, ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, cena oferty  
499.783,55 zł brutto(koszty z przetargu). Przetarg ten był jak do tej pory najdłuższą z możliwych procedur jakie 
przewiduje prawo zamówień publicznych. Oferenci bowiem odwoływali się od decyzji komisji przetargowej, w 
końcu rozstrzygnięcie zapadło w sądzie arbitrażowym w Warszawie i wójt mógł podpisać umowę. Przy dużych 
przetargach tak naprawdę więcej praw mają oferenci niż sam zamawiający. Ale cóż jeżeli chce się dużo 

inwestować nie ma innego wyjścia jak dokładnie sprawdzać oferty. 
Tak było i w tym przypadku. Oferenci stosują rożne praktyki, na 
przykład tak jak przy przetargu na modernizację jeden z oferentów 
aby być tańszy podał dużo gorsze oprawy oświetleniowe niż 
wymagane, a my za trzy cztery lata znowu byśmy wymieniali bo nic 
by nie działało. Przez przedłużającą się procedurę wyłonienia 
oferenta, umowa został podpisano dość późno, bowiem pod koniec 
października, a na ten czas planowaliśmy już zakończenie inwestycji. 
Aby sfinansować inwestycję korzystamy z pomocy jaką nam daje 
Bank Ochrony Środowiska z dopłatą do oprocentowania                          
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.  
W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 
a)zamontowanie 807 nowych lamp sodowych wg poniższego 
wykazu: Antoniów 19, Anusin – Drezno – 46, Bąkowa – 13, Bielany -  

17, Borowiec – 5, Ciepielów – 80, Ciepielów Stary – 24, Ciepielów Kolonia – 32, Chotyze – 18,  Czarnolas – 10, 
Czerwona – 18, Dąbrowa – 24, Gardzienice – 33, Kałków – 32, Kawęczyn – 17, Kochanów – 7, Kunegundów –19, 
Łaziska – 62, Marianki – 34, Pasieki – 9, Podgórze – 12, Pcin – 15, Podolany – 17, Ranachów – 58, Rekówka – 38, 
Świesielice – 36, Wielgie 92, Wólka Dąbrowska - 17,  
b)zamontowanie  nowych elektronicznych zegarów astronomicznych w ilości 83 szt., - wymiana starych, 
c)wyeksploatowanych skrzynek oświetleniowych w punktach zapalania na nowe w ilości 32 szt., 

Planowane zużycie energii zmniejszy się aż o 71 %. Termin zakończenia modernizacji do dnia 
16 grudnia 2005 roku. Wtedy to załączymy oświetlenie na nowych zasadach. 

9) Zagospodarowanie placu przy pomniku na Dąbrowie. 
W celu nadania grobom pod Dąbrowa odpowiedniej rangi jaka 
wymagana jest od miejsca pamięci, wykonaliśmy przy dofinansowaniu 
uzyskanym od miejscowego koła kombatantów następujące prace:  
a) wydatki po stronie budżetu gminy - Wartość robót wyniosła 
19.627,51,-zł (koszty z przetargu). Wykonawcą wyłonionym              
w drodze przetargu w dniu 27.07.2005 był Zakład Projektowo- 
Produkcyjno – Usługowy ZNAK, ul. Żeromskiego 5, 26- 700 Zwoleń. 
Wykonano miedzy innymi: chodniki  z kostki brukowej, niwelację 
terenu podwyższającą podkład z kostki brukowej pod ołtarz, opaski 
wokół pomników, 
b) ze środków kombatantów: około 9.000,-zł, wykonano między 
innymi: ustawiono maszt z flagą narodową, odnowiono groby, 
odmalowano ogrodzenie grobu, nawieziono kruszywo, wykonano 
trawniki, wykonano i zamontowano kaplicę, stół do nabożeństwa, ławki oraz tablicę informacyjną. 
 10) Bodowa sieci wodociągowej w Wielgiem. 
 Największą, a jednocześnie najważniejszą gminna inwestycją tego roku jest budowa sieci wodociągowej            
z przyłączami w Wielgiem. Najważniejszą bo mieszkańcy Wielgiego wypatrują wodociągu od ponad trzech lat, 
natomiast dla całej gminy oznacza to zintensyfikowanie działań gminy w zakresie dostarczenia wody do 
gospodarstw domowych. Wodociąg ten otwiera działania gminy zmierzające w niedługim czasie do objęcia siecią 
wodociągową całej gminy.       

Projekt wodociągu obejmował  9565 mb długości sieci oraz 3042 mb przyłączy wodociągowych 
zakończonych studzienkami wodociągowymi. Na trasie wodociągu zaprojektowano 15 hydrantów podziemnych dla 
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celów przeciwpożarowych. Projekt, którego twórcami byli wstępnie mieszkańcy Wielgiego powstał w roku 2002, 
niestety oparty został na starych normach i nie uwzględniał 
zmieniających się potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągowania. 
Po długiej procedurze przetargowej, wybrano najkorzystniejszą dla 
Gminy firmę WODROL Sp. z o.o. z Lublina, która zaoferowała najniższą 
cenę: 507.939,42,-zł (koszty z przetargu) ( po odrzuceniu kosztu 
studzienek, których praktycznie nikt z mieszkańców nie chciał). 
Budowa ruszyła 3 września 2005 roku. Wodociąg zaś zostanie 
ukończony do dnia 30 listopada 2005 roku. Obecnie trwają prace 
związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych.  

W ramach budowy wodociągu nastąpiły zmiany w zakresie 
jego realizacji, obecnie wykonywanych jest więcej niż deklarowanych 
wcześniej  przyłączy, wydłużyła się także długość wodociągu.  W 
Wielgiem wykonujemy 117 indywidualnych przyłączy wodociągowych.  

Dzięki tej inwestycji obecna długość sieci wodociągowej na 
terenie gminy wzrośnie z dotychczasowych: 11970 mb. aż do ponad 26.500mb., wzrost więc wyniesie ponad 
122% dotychczasowej długości sieci wodociągowej.    
 11) Odnowienie elewacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. 

Doceniając zasługi strażaków niosących każdego dnia pomoc                
w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz innych zdarzeń,                        
w przeddzień strażackiego święta w Ciepielowie dokonano odnowienia 
elewacji budynku w którym znajduje się siedziba OSP. Budynek ten 
stanowi również siedzibę gminnej biblioteki, a od niedawna także 
gminnego centrum informacji. Odnowienie elewacji polegało                    
na malowaniu powierzchni ścian w których wcześniej uzupełniono  
powstałe ubytki. Wykonano także odnowienie stolarki okiennej, części 
orynnowania, itp. Łączny koszt prac z nadzorem inwestorskim wyniósł 
8.000,-zł.  
  12) zakup sprzętu rehabilitacyjno – fitnesowego  do świetlicy 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej oraz do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ciepielów Kolonia.  
 Realizując 

gminnym program profilaktyki alkoholowej „Sprawność bez 
alkoholu”,  dokonaliśmy kolejnych zakupów sprzętu rehabilitacyjno – 
fitnesowego, tym razem do świetlicy usytuowanej  w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bąkowej za łączną kwotę 9.000,-zł, oraz do 
świetlicy wiejskiej w Ciepielów Kolonii za kwotę 4.000,-zł. 
Zakupiono między innymi: atlasy do ćwiczeń siłowych oraz 
urządzenia do ćwiczeń fitness; rowerek z magnetycznym systemem 
hamowania, trenażer z magnetycznym systemem hamowania, 
stepper stacjonarny. 
 Sprzęt i urządzenia służą realizacji programu, promując 
aktywność ruchową jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi.      
 13) budowa parkingu i nowy podjazd do remizy strażackiej  
w Ciepielowie.  
 Kolejną tegoroczną inwestycją związaną z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych jest wykonanie 
podjazdu do garaży remizy OSP w Ciepielowie. Na początku roku 
jednostka OSP w Ciepielowie złożyła wniosek o dofinansowanie               
z zarządu województwa mazowieckiego ZOSPRP na wymianę bram 
garażowych w remizie. Aby można było złożyć ten wniosek, wójt 
gminy zobowiązał się w składanym wówczas przez strażaków 
wniosku, że gmina wykona nowy podjazd do remizy. Dzięki temu 
straż w Ciepielowie otrzymała dotację na wymianę drzwi,                 
a gmina miała przystąpić do wykonania podjazdu z masy asfaltowej. 
W związku z wcześniejszym wykonaniem chodnika przy drodze 
krajowej oraz przebudowie z podjazdem dla osób niepełnosprawnych 
wejścia do biblioteki, zapadła decyzja by także podjazd do remizy 
wykonać z kostki brukowej. Wykonano podjazd z kostki brukowej 
przystosowany do największych obciążeń oraz parking przy wejściu 
do biblioteki. Łączny koszt zrealizowanej inwestycji z nadzorem 
inwestorskim wyniósł 12.000,-zł.   
 14) budowa chodników przy ulicy Papuzińskiego, przebudowa najniebezpieczniejszego odcinka drogi w 
Ciepielowie. 
 Najbardziej niebezpiecznym miejscem na naszych drogach był niewątpliwie zakręt na drodze powiatowej 
na ulicy Papuzińskiego w Ciepielowie. Na niebezpieczeństwo tego miejsca nakładały się przede wszystkim: - mała 
szerokość jezdni, bardzo wąski chodnik, wystająca studzienka telekomunikacji ( z nieustannie zresztą zepsutą 
pokrywą), budynek mieszkalny zasłaniający jakikolwiek widok na nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy oraz 
rosnące na samym zakręcie drzewa. Droga jak i chodnik są pod zarządem starostwa powiatowego z lipska.  
Na początku wakacji wydawało się, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa ulegnie poprawie po dokonanej przez 
właścicieli nieruchomości rozbiórce budynku, który w największym stopniu zasłaniał widoczność na zakręcie.  
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Niestety starostwo z braku środków nie wykazało zainteresowania w zakresie wykupu gruntu, co uniemożliwiło       
wykonanie reorganizacji ruchu zwiększającej bezpieczeństwo w tym miejscu. 
  Każdy kto kiedykolwiek widział jak dzieci powracające ze szkoły podstawowej Ida do centrum Ciepielowa, 

wie że nie można było pozostawić tego problemu samemu sobie. 
Samochody ciężarowe przejeżdżające przez ten odcinek dosłownie 
„muskają” przechodniów na zakręcie. Właściciele posesji zamierzali 
wykonać nowe ogrodzenie usytuowane w miejsce styku działki z 
dotychczasowym bardzo wąskim chodnikiem. Należało podjąć 
zdecydowane kroki, aby przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo 
dzieci uczęszczających w tym miejscu do szkoły. Gmina wykonała 
projekt techniczny, uzyskała od właścicieli nieruchomości zgodę na 
maksymalnie jak się tylko dało odsunięcie się w głąb własnej działki i 
przystąpiono do prac. 
W ramach robót wykonano między innymi: - chodnik wzdłuż kościoła 
( przewidziany wcześniej do wykonania), -chodnik łączący 
dotychczasowy chodnik od zakładu fryzjerskiego aż do skrzyżowania 
przy kościele. 
W ramach tego drugiego odcinka przebudowano zakręt poprzez 

ułożenie wysokich krawężników, w miejscu studzienki telekomunikacyjnej pozostawiono miejsce na trawniki,            
w miejscu zaś cieniutkiego dotychczas chodnika położono nowy z kostki brukowej aż do ogrodzenia posesji. 
Łączny koszt wykonany prac wraz  z nadzorem inwestorskim wyniósł 34.000,-zł.  
 15) zakup sprzętu komputerowego w ramach przyznanego grantu na działalność Gminnego Centrum 
Informacji. 
 Realizując przyznany w ramach dofinansowania z Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy grant na utworzenie i działalność gminnego centrum 
informacji dokonaliśmy zakupu sprzętu informatyczno – biurowego 
niezbędnego do funkcjonowania centrum. Zakupione zostały między 
innymi: nowoczesne zestawy komputerowe, telefaksy, urządzenia 
wielofunkcyjne, skanery, kserokopiarka oraz meble. Łączna kwota 
zrealizowana na podstawie przeprowadzonego przetargu na zakup 
wyposażenia wyniosła 36.000,-zł. 
 16) odnowienie przystanków autobusowych oraz ustawienie 
drogowskazów. 
 W okresie wakacyjnym przy pomocy pracowników z robót 
publicznych ustawiliśmy drogowskazy informujące o usytuowaniu  
naszych miejscowości. Od dawna problem podnoszony był przez 
mieszkańców gminy, którzy wielokrotnie zwracali się do urzędu aby 
rozwiązać ten  problem. Brak oznakowań miejscowości powodował,        
że dochodziło do sytuacji w których np. karetka pogotowia nie mogła 
dojechać do chorego. Znaki postawiono przy drogach powiatowych,          
co oznacza, że zadanie to należało do starostwa w Lipsku. Niestety         
nie mogliśmy się doczekać na ich realizację, dlatego też drogowskazy 
wykonała i ustawiła gmina. Drogowskazy ustawiono między innymi: 
Borowiec, Ranachów „B”, Kawęczyn, Bielany, Czarnolas, Marianki, 
Kochanów –Sajdy,  Świesielice Kałkowy ( ustawiony zostanie 
ponownie). Kolejnym zadaniem, które wykonaliśmy za pomocą 
zatrudnionych w ramach robót publicznych pracowników, było 
odnowienie przystanków autobusowych. Przystanki autobusowe 
wymagały już remontu ponieważ ich estetyka z racji wykonywanych na 
nich napisów pozostawiała dużo do życzenia. Wszystkie pomalowane 
zostały na kolor niebieski co zmniejszy uciążliwość nowych zapisków, 
ponieważ będą one mniej widoczne niż na białym kolorze. Wyremontowano przystanki w następujących 
miejscowościach: Kałków (2 szt.), Chotcze (1 szt.), Łaziska (3 szt.), Wielgie(3 szt.), Dąbrowa(1 szt.), Ciepielów 
kolonia (2 szt.), Stary Ciepielów (2 szt.), Bąkowa (2 szt.), Kunegundów(1 szt.), Antoniów(1szt.), Gardzienice 
kolonia (1 szt.), Rekówka(1 szt.), Świesielice(3 szt.), Kawęczyn (1 szt.), łącznie 24 przystanki na terenie całej 
gminy.   
 17) pracownie informatyczne dla szkoły w Bąkowej i w Welgiem. W ramach projektu „Pracownie 
komputerowe dla szkół”, współfinansowanego przez Unię Europejską pozyskaliśmy dwie nowoczesne pracownie 
komputerowe. Rynkowa wartość szacunkowa pracowni na ponad 100.000,-zł. 
 W skład pracowni wchodzą między innymi: 11 jednostek komputerowych z monitorami LCD, drukarka 
laserowa, komputer przenośny, wideoprojektor, wykonanie okablowania pomieszczenia, itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASZA GMINA – Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Ciepielów       
Wydawca i adres redakcji : 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, tel.3788080, http://www.ciepielow.pl, e-mail: gmina@ciepielow.pl. 
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Krzysztof Siwiec – właściciel 
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Łowisko wędkarskie 
Asortyment: karp, amur, sandacz, tołpyga, sum, okoń, szczupak 
WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWY  STAWÓW RYBNYCH 

27-310 Ciepielów, Wielgie 79                            tel. służ. /048/ 3788174 
tel dom /048/ 3788834 tel kom 0 608 103 962

ZNIKAJĄ BARIERY 
 Inwestycje realizowane są także w jednostkach 
dla których organem stanowiącym jest samorząd.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   
w Ciepielowie pod kierownictwem doktora Władysława 
Burakowskiego, w porozumieniu z Radą Społeczną, 
przystąpił w tym roku do realizacji dwóch inwestycji. 
Pierwsza dotyczy wykonania podjazdu – pochylni dla 
wózków inwalidzkich wraz z przebudową schodów               
i zagospodarowaniem terenu przed budynkiem 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ciepielowie, ul. Papuzińskiego. Druga to modernizacji 
sytemu centralnego ogrzewania. 
 Inwestycje zrealizowano z oszczędności jakie 
powstały od moment uruchomienia zakładu. Ściśle 
współpracując ze sobą kierownik zakładu i wójt gminy 
podjęli decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji.             
 Po sporządzeniu projektów, na prośbę kierownika 
SPZOZ, pracownicy urzędu gminy zajmujący się na co dzień realizacją przetargów, przeprowadzili wymaganą 
przepisami prawa procedurę.    

Po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do prac, których efekt mogą dzisiaj ocenić pacjenci ośrodka. 
Wykonano między innymi: zagospodarowanie placu przed ośrodkiem zdrowia ( budowa nowego parkingu z kostki 
brukowej, wykonano trawniki wraz z nasadzeniami krzewów, opaski betonowe, chodnik z kostki brukowej wraz ze 
schodami przed ogrodzeniem). Najważniejszą częścią wykonanych prac była budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. Przy okazji odnowiono poprzez nałożenie masy marmolitowej dolną część elewacji wraz                
z głównym wejściem do przychodni. Teraz wszyscy pacjenci przychodni bez najmniejszych przeszkód będą mogli 
dostać się do swojego lekarza rodzinnego.  
 
 
ZAPRASZAMY NA KARPIE Z WIELGIEGO 

Stawy w Wielgiem istnieją od czasów powojennych. Do 1991 
roku były własnością państwową, funkcjonowały pod nazwą 
Państwowe Gospodarstwo Rybackie Modrzejowice, Obiekt Wielgie. Po 
likwidacji PGR – ów gospodarstwo zostało wydzierżawione Zakładowi 
Produkcyjnemu Sp z o.o. z siedzibą w Wielgiem. W 1998 roku 
dokonano zakupu dzierżawionego gospodarstwa o powierzchni 130 
ha.  

W chwili zakupu lustra wody było około 13 ha, obecnie jest 
56 ha stawów. Pozostałe grunty to użytki rolne: łąki , pole uprawne   
i tereny różne ( zadrzewienia, park). Począwszy od 1991 roku 
powierzchnia stawów rybnych jest zwiększana własnym sprzętem. 
Głównym problemem rozwoju stawów jest obniżający się z roku na 
rok poziom wód i częste susze. 

W stawach hoduje się głównie karpia i w niewielkich ilościach 
amura, szczupaka, suma, tołpygę, sandacza. Gospodarstwo posiada  
i produkuje własny materiał zarybieniowy, który sprzedaje 
okolicznym gospodarstwom rybackim. Posiadamy również staw 
wędkarski czynny w okresie od maja do października , w  którym 
można złowić w/w ryby oraz płoć,  karasia złocistego, srebrzystego, 
lina, okonia i suma. Zakład oprócz hodowli ryb specjalizuje się w 
budowie stawów rybnych. 

Ryby karmimy własnymi paszami zbożowymi, co wpływa na 
jakość i smak tradycyjnej polskiej ryby doceniany przez duże grono 
konsumentów na terenie województwa mazowieckiego                            
i świętokrzyskiego.  

Do karmienia nie używamy granulatów. Gospodarstwo jest 
pod stałym nadzorem sanitarnym Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego                
w Puławach. Woda  
w stawach nie zawiera zanieczyszczeń, a ryby są wolne                       
od chorób. 

Począwszy od października do wigilii na terenie 
magazynów rybnych jest w ciągłej sprzedaży szeroki asortyment 
ryb zarówno dla klientów hurtowych i indywidualnych.  

Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 

Od dnia 4 listopada 2005 roku Publiczne  Gimnazjum  
w Ciepielowie nosi imię Jana Pawła II.  

Uroczystość nadania imienia szkole połączona została z przekazaniem 
ufundowanego sztandaru. „Mama nadzieję, że będziecie wierni ideałom, 
które wyznaczył Jana Paweł II i będziecie Kroczyc drogą którą On 
wyznaczył”- podczas uroczystości mówił do uczniów naszego gimnazjum Biskup 
Zygmunt Zimowski, ordynariusz radomski.   
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             Przedstawiciele rodzice gimnazjalistów z ufundowany dla szkoły sztandarem

Artur Szewczyk, wójt gminy przekazuje na ręce pani dyrektor Elżbiety 
Giemzy akt nadania imienia gimnazjum 

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, rodziców               
i uczniów naszej  oświatowej placówki. 

Na zakończenie uroczystości młodzież gimnazjalna wraz z chórem zaprezentowała 
wiersze i piosenki związane z osobą  patrona szkoły Jana Pawał II       

Biskup Zygmunt Zimowski, wspominał pontyfikat Jana Pawał II,  z którym blisko 
współpracował przez ponad siedemnaście lat 


